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 1 مقدمه
 1 روش گزينش )الف
  1  هاي داراي شرايط خاص بورسيه و رشته )ب
  1   ناپيوسته هاي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد شيوه )ج
  1  و ايثارگران سهميه رزمندگان )د
 2  اتباع خارجيپذيرش  )  ه
 ها و مؤسسات دانشگاهارشد هاي كارشناسي  دورهشرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در  )و

 2  آموزش عالي

 كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز
 2-4 مهم در رابطه با معدلخيلي تذكرات  -      

 4 انتخاب اينترنتي محل تحصيل )ح
 4-5 هاي تحصيلي  فرم اينترنتي انتخاب رشته )ط
  5  مهمخيلي هاي  يادآوري )ي

حل
ه م

رشت
كد 

ول 
جدا

  ها 

 6- 97     هاي تحصيلي گروه علوم انساني  محل كد رشته - 1جدول شماره  -
 98-136     هاي تحصيلي گروه علوم پايه  محل كد رشته - 2ول شماره جد -
 137-196     هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي  محل كد رشته - 3جدول شماره  -
 197-230     هاي تحصيلي گروه كشاورزي  محل كد رشته - 4جدول شماره  -
 231-240     هاي تحصيلي گروه هنر  محل كد رشته - 5جدول شماره  -
  241-242    هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي  محل كد رشته - 6جدول شماره  -

ست
پيو

  ها 
  243  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

  243   عالي  آموزش  مؤسسات

  243  دانشگاه پيام نوردر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  )ج
  243  غيرانتفاعي و  غيردولتيآموزش عالي مؤسسات در شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  ) د
  243  هاي مجازي دورهدر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  ) ه
  243  پرديس خودگردانهاي  دورهدر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  )و
 244-267 دولتي و غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه )ز

  268  )ها و مؤسسات آموزش عالي كارشناسي دانشگاه ويژه دانشجويان سال آخر(مخصوص معدل فرم ـ 
  269  ها و مؤسسات آموزش عالي التحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه فارغفرم تأييديه ـ 
 270  انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيشـ 
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  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدفترچه انتخاب رشته آزمون   1صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
  

   تعالي  سمهاب
   دمهـمق

 سـنگرهاي  در بتواننـد   شدگان قبول كه اميد  اين با و 1397 سال ناپيوسته كارشناسي ارشد   آزمون  براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با      
شما  باشند، نظر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه در  اسالمي  انقالب  وردهايتادس  تداوم بخش و اسالم ريمح از  حفاظت  براي  شايسته پاسداراني ايمان و علم

  .دارد مي  معطوف  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
معدل تراز شـده  % 20در هر گرايش با توجه به ضرايب مربوط و ) حاصل از تراز نمرات دروس(نمره آزمون كتبي % 80هاي تحصيلي براساس  گزينش نهايي در كليه رشته :هبصرت

  .گيرد انجام مي
  :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      
،  الزم  علمـي   نمـره   حد نصـاب احراز  وو همچنين اين دفترچه راهنما ) 1دفترچه شماره ( 1397آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  نام ثبت  راهنماي دفترچه در  مندرج  اختصاصي

  . نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  دهنده  بورس  ارگان و يا  سازمان يا و  وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و واجد شرايط
 بخـش (  دفترچه  اين انتهاي  در ها رشته  قبيل  در اين  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  همچنين و  دهنده بورس  هاي ها و ارگان ها، سازمان وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصيش -1 تبصره

 2 حداكثر  انتخاب  به  ، نسبتخودگرايش مجاز  شته وس راسا بر  واجد شرايط بودنتمايل و   در صورت ،آن  دقيق  از مطالعه  پس الزم است  داوطلبان  كليه  لذا  .استدرج گرديده ) ها پيوست
سـاير كـد     همـراه   را بـه ) مجـاز   محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي محل  يا رشته  محل  و كد رشتهنموده   مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  داراي يا  بورسيه  محل  كد رشته

 .اينترنتي درج نمايند  رشته  انتخاب  در فرم  عالقه  تقدم  ترتيب  به  امتحاني  از رشته  انتخابي  هاي رشته
 بـه  توجـه  ، بـا  شـرايط خـاص    داراي  عالي  آموزش  و مؤسسات  مختلف  هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  اساس بر ،انتخابي  هاي  محل كدرشتهاز   يك هر در -2 تبصره

  منظور شركت  به  برابر ظرفيت چند ها تا كد رشته اينگونه در  شدگان معرفي  اسامي  فهرست ،) محل  كد رشته 2 حداكثر( انتخابي  هاي كد رشته از يك هر در  نمرات امتحاني
اطالعيـه    بـر اسـاس    است  الزم  شدگان معرفيلذا  .شد خواهد سايت سازمان درجدر هفته دوم تيرماه سال جاري  در و  استخراج  گزينش  مراحل سايرو   ، معاينه مصاحبه در

  شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسه يا و  دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  به  فوق  مراحل  انجام  برايازمان و نشريه پيك سنجش سمندرج در سايت   زماني  برنامه
و سـاير ضـوابط     شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسهو يا   دهنده  بورس  ارگان يا  توسط سازمان  شده گزارش  نتيجه  بر اساس  است  بديهي. نمايند  ذيربط مراجعه

    .گردد اوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مياست عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف د الزم به ذكر .شدخواهد   انجام  نهايي  مربوط، گزينش
 پايگاه اطالع رسـاني از طريق  28/3/1397در تاريخ هاي داراي مصاحبه  رشتهساير مراحل گزينش  مصاحبه وزماني برنامه  ظرفيت و تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر :توجه* 

 .به اطالع داوطلبان خواهد رسيدسازمان اين 
اوليه كه از طريـق 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   مطـابق   همانند ساير داوطلبـان  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

داراي شـرايط خـاص    يـا  محل بورسـيه و  كد شرط محدوديت انتخاب دو از و غيرانتفاعي خاتم شاهد ،)ع(ي امام صادقها دانشگاهي تحصيلي ها محل كدرشتهانتخاب  -4 هرتبص
  .باشد مستثني مي

  .نمايد نمي ءاعطا تحصيلي  بورس ،ارشد  كارشناسي  مقطع  دانشجويان از  هيچيك  به  فناوري و  تحقيقات ، علوم  وزارت :تذكر* 
  :ناپيوسته كارشناسي ارشد 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

در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت         .نيمسال تحصيلي است 4 سال مشتمل بر 2 شيوه حداكثردو طول مدت دوره در هر  :تذكر* 
  .سال تجاوز كند 5/2شيوه نبايد از دو تكميلي دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر 

  : و ايثارگران رزمندگان سهميه )د
توسـط مجلـس شـوراي     14/12/1395در تـاريخ  » )1396-1400(قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران «با توجه به تصويب 

انون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم بخشـي از     ق« 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين قانون عالوه بر ماده  90اسالمي، ماده 
  . گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(مقررات مالي دولت 

  :براساس قوانين فوق
و بـاالتر و  % 25جانبـازان  « ،»آنـان   فرزنـدان همسـر و   و  آزادگان« ،»و مفقوداالثر شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1

  .اختصاص داردو رزمندگان » همسر و فرزندان آنان
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانـه  «و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2

  .دارداختصاص » در جبهه
درصدي  25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :تذكر

ايط و حدنصـاب الزم  درصدي ايثارگران كه شر 5ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 
 .يابد سهميه آزاد اختصاص مي داوطلبانرا داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

  :تذكرات مهم* 
آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر نمره  %70) درصدي 5درصدي و يا  25اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت (براساس قانون مذكور حدنصاب نمره ايثارگران  -1

 .باشد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي %80كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
هــاي   ظرفيت به هـر يـك از ســهميه   هاي تحصيالت تكميلي، در صورتي در هر كدرشته محل،  براساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -2

  .باشد) 5/0(يابد كه امكان اختصاص ظرفيت به درصدهاي مصوب وجود داشته و حاصلضرب سهم در ظرفيت آن كدرشته محل، حداقل پنج دهم  فوق اختصاص مي
مراجع ذيصالح، ضوابط و مقــررات اعمــالي اطــالع رســاني      ها توسط هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه سهميه -3

   .خواهد شد
 در  ضـور داوطلبانـه  حمـاه   12 حداقل  كه  صورتي در اند، شده  پذيرفته  يسراسر  آزمونمقطع كارشناسي  در  رزمندگان  با سهميه بار كنون يك تا 1368  سال از  كه داوطلباني -4

  .كنند  استفاده  سهميه  توانند از اين باشند، مي  داشته) 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  تاريخ از( باطل  عليه  حق نبرد  هاي جبهه
  داراي كـه   انـد، در صـورتي   شـده   پذيرفتـه   ناپيوسـته   كارشناسي  در دوره  يك بار همو   كارداني  بار در دوره يك  رزمندگان  از سهميه  با استفاده  كه  از داوطلباني  دسته  آن -5

  . شوند گزينش مي  رزمندگان  با سهميه  آزمون  باشند، در اين  باطل  عليه  حق نبرد  هاي جبهه در  داوطلبانه حضور ماه 18  مدت حداقل
بـا اسـتفاده از سـهميه      كـه   از داوطلبـاني   دسـته   آن 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ  بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -6

هـاي   و رزمنـدگان در آزمـون   رزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران
  .هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت سال

، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه بـا اسـتفاده از   18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ  و پذيرش دانشجو در دوره بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش -7
نور، مؤسسـات   ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام حضوري دانشگاه هاي شبانه و نيمه هاي تحصيلي دوره شدگان رشته هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته سهميه

اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به اسـتفاده   هاي مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفته موزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دورهآ
  .هاي بعد در همان مقطع خواهند بود هاي سال هاي مربوط در آزمون مجدد از سهميه
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  : اتباع خارجيپذيرش )   ه
مندرج در دفترچه راهنمـاي  ( شرايط عمومي و اختصاصي اين آزموندارا بودن ، بايد عالوه بر 1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني      

شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرنـد، در   غيرايراني كه در رديف پذيرفتهبديهي است چنانچه اتباع  .وده باشندنام اينترنتي، عالمتگذاري نم ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1شماره 
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 16نام بند  زمان ثبت

در گـزينش شـركت داده   ) 1ر دفترچـه راهنمـاي شـماره    منـدرج د (ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر جمهوري اسالمي اتباع غيرايراني مقيم فقط  -1
بـديهي اسـت در   . باشـند  ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمـي  هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2 .شوند مي

توضـيح و  . گـردد  تلقـي مـي  » كان لم يكن«ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،  ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهصورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق 
هايي كه منجر به  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3 .فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است

هـا، در سـايت    رشـته  توضـيح و فهرسـت ايـن   . باشـد  هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع مي و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  ايجاد
موظف به پرداخت شهريه تحصـيلي   ،هاي روزانه دورهدر هاي كارشناسي ارشد  پذيرفته شده آزمون اتباع غيرايرانيكليه  -4 .اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است

  .باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  شهريه دوره% 80حداكثر تا  ، تحقيقات و فناوريهاي تحت پوشش وزارت علوم طبق مصوبات هيات امناي دانشگاه
 :آموزش عالي ها و موسسات ارشد دانشگاه هاي كارشناسي شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره) و

مصـوب   5/5/1393مـورخ   77897/21ارشـد بـه شـماره      و كارشناسـي ) پيوسته و ناپيوسته(هاي كارشناسي  نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره براساس مفاد آيين
تواننـد   آموزش عالي نيز ابالغ شده است، داوطلبان داراي شرايط ذيـل مـي  ها و موسسات  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاه

  .نامه استفاده كنند درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كدرشته محل از اين آيين 90به شرط كسب حدنصاب علمي حداقل 
  .دانشجويي ـهاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي  برگزيدگان رتبه -
  .انشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجوياند -
  .درصد در دستاورد حائز رتبه 50پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل   سينا و فارابي در دوره كارشناسي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن  هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه -
  .آموخته شده است ورودي كه طي هشت نيمسال دانش رشته و هم پيوسته در بين دانشجويان هم  اول دوره كارشناسي آموخته رتبه دانش -
  .آموخته شده است نيمسال تحصيلي دانش ورودي كه طي چهار رشته و هم ناپيوسته در بين دانشجويان هم  آموخته رتبه اول دوره كارشناسي دانش -
  :نكات مهم* 
محل تحصيلي دوره باالتر را براسـاس اولويـت نمـره و انتخـاب رشـته متقاضـيان بـه         در هر كدرشته) با تقريب اضافي(درصد  10سازمان سنجش موظف است حداكثر معادل  -1

  . نامه اختصاص دهد حائزين شرايط اين آيين
ناپيوسـته چهـار نيمسـال      آموختگـان دوره كارشناسـي   پيوسته هشت نيمسال و براي دانش  ناسيآموختگان رتبه اول دوره كارش شود حداكثر مدت تحصيل براي دانش تاكيد مي -2

  .ورودي موسسه محل تحصيل خود باشد رشته و هم ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم. باشد مي
هـاي آموزشـي خـود در مقطـع كارشناسـي كـه        التحصيالن رتبه اول كليه رشته ند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين فارغها و موسسات آموزش عالي موظف دانشگاه -3

آمـوزش   قرر به سازمان سنجشحداكثر تا يكسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را كه باالترين معدل كل را كسب كرده باشد در موعد م
  .مند شوند آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره نامه مجازند حداكثر تا يك سال تحصيلي پس از زمان دانش افراد مشمول اين آيين. كشور معرفي نمايند

  .مند شوند توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره ده باشند، ميهاي فوق ش ها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور وارد دوره دانشجويان مقطع كارشناسي در كليه دوره -4
نامه  توانند از مزاياي اين آيين وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي ها و مراكز علمي غير هاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دانشگاه دانشجويان دانشگاه -5

  .مند شوند بهره
  .مند شوند نامه بهره توانند از مزاياي اين آيين اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نيستند، نمي ويان رتبه اول دوره كارشناسي كه برآن دسته از دانشج -6
ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسـر خواهـد     افرادي كه با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نشوند، ادامه تحصيل آنان همانند ساير داوطلبان و از طريق شركت در آزمون كارشناسي -7

  .بود
 توسـط ) 269منـدرج در صـفحه   (اول تاييديـه رتبـه   افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد كه ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان براساس مندرجات فـرم   :تذكر* 

بـديهي  . منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعالم گردد 17/5/97موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان حداكثر تا تاريخ معاونت آموزشي دانشگاه و يا 
انـد فـرم    يـده به انتخاب رشته گرد كه مجاز لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز. اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهند شد است در غير

نامـه   ضـمناً مشـموالن ايـن آيـين    . ها و موسسات آموزش عالي ذيربط نمايند مذكور را تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه
  .شوند مند مجازند حداكثر تا يكسال تحصيلي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره

 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ز
 ، نمـره  اكتسـابي   ، نمرات نامي ثبت  اطالعات  حاوي اي  كارنامه  داوطلبان از  يك هر براي ،1397  ارشد ناپيوسته سال  كارشناسي  آزمون در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به     

منظـور    بـه سـهميه   در  آزمـون   و نتيجه سهميه در  مجاز  رتبه  آخرين ،)با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط( داوطلب بدون سهميه، رتبه سهميه در داوطلب  ، رتبه كل 
داوطلبـي و درج مشخصـات   پرونده و يا شماره با وارد كردن شماره  www.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني  تحصيلي  يها محل  كد رشته  انتخاب
ز طريق پايگاه اينترنتي ايـن سـازمان   منحصراً ااين كارنامه كه الزم به ذكر است  .استقابل مشاهده ) نام ثبت گيريره ، كدنام، شماره شناسنامه، سال تولد و نام خانوادگي( فردي

 .دباش قابل مشاهده ميبراي اطالع داوطلبان 
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 1397 سال كارشناسي ارشد ناپيوسته   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  ( 27/1/97براساس مفاد اطالعيه مورخ خود معدل نسبت به تغيير  مطابق ضوابطبه سايت سازمان با مراجعه اند،  مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده
واحـدهاي  ميانگين معـدل  نيز التحصيلي و دانشجويان سال آخر  ك فارغآموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدر دانش استالزم لذا . نماينداقدام ) كارت ورود به جلسه

از مؤسسـه آموزشـي محـل    و  را تكميـل  ايـن دفترچـه راهنمـا    682معدل مندرج در صفحه مخصوص و فرم درج در محل مربوط  30/11/1396خود را تا تاريخ گذرانده شده 
  .ايندنماخذ  يهتأييدتحصيل 

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
همان ميـانگين واحـدهاي گذرانـده    ) 27/1/1397و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه مورخ  1ي شماره دفترچه راهنما 40مندرج در صفحه (معدل 

  .باشد در دوره كارشناسي مي 30/11/1396شده تا تاريخ 
التحصيلي بـه عنـوان    و از سوي مؤسسه محل فارغنام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده  براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت: استثناء

  .التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ
التحصيلي آنـان   مدرك فارغ اند، همان معدل مندرج در 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 -1تبصره 

  .شده در اين كارنامه درج شده است
باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه       هاي فعلـي مـي   هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدل داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدلبراي آن دسته از  -2تبصره 

  .در نظر گرفته شده است 00/10اند، حداقل نمره معدل يعني  نام اينترنتي درج ننموده ثبت
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التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي آنـان تـا       فارغ 31/6/1397كه حداكثر تا تاريخ  كارشناسي پيوستهسال آخر دوره براي دانشجويان  -3تبصره 
  .درج شده است 30/11/1396تاريخ 

  .، معدل اعالمي آنان درج شده استكارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -4تبصره 
مقطـع  التحصيل خواهند شد، ميـانگين واحـدهاي گذرانيـده شـده اعالمـي       فارغ 31/6/1397كه حداكثر تا تاريخ  دوره كارشناسي ناپيوستهسال آخر براي دانشجويان  -5تبصره 

  .به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است 30/11/1396آنان تا تاريخ كارشناسي 
  .اعالمي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده استهاي  ، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره  براي فارغ -6تبصره 

انـد،   بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرك دوره كارشناسي اقدام نمـوده پس 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   نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفته مجدداً يادآوري مي -5
. نماينـد ) بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكـرده باشـد   در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه(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 دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه ميباشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض  داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -6

ارت شناسـايي  كـ  تصـوير  و )دفترچـه راهنمـا  همين  682در صفحه  مندرجالتحصيلي و يا فرم مخصوص معدل  گواهي فارغ(شده ييد أمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت
سـازمان   15875-1365 :صندوق پستي ،تهران: از طريق پست پيشتاز به آدرس 23/3/1397 روز چهارشنبه مورخنتايج اوليه حداكثر تا عكسدار يا كارت ملي به همراه كارنامه 

  .مكاتبه نمايند ،كارشناسي ارشدواحد  ـ نام ثبتامور اداره  ،سنجش آموزش كشور
    :امتحاني اولاطالعات رشته  )ز -2

 .است  شده  درج )اصلي(در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول  :شماره داوطلب -1رديف 
در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني كـه   :هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي شركت در گزينش رشته مند به عالقه -2رديف 

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
  .درج شده است» يرــخ«و براي ساير داوطلبان كلمه  »يــبل«
انـد،   ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننمـوده  هاي دانشگاه نامي براي انتخاب رشته آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت :تبصره

پيغامي را مبني بـر امكـان انتخـاب    ) نامي مشخصات ثبت(يل بند الف ها كسب كرده باشند، در ذ هاي اين دانشگاه در صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
ها و مؤسسات آموزش  هاي مربوط به دانشگاه لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشته. ها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نمود اين رشته

هـا و   هـاي ايـن دانشـگاه    بابت اعالم عالقمندي بـه رشـته  ) تومان  هزاريازده معادل (ريال  000/110 مبلغپس از واريز  بايست ستند، ميعالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور ه
ها و مؤسسات اقدام نموده و سـپس ايـن    عالقمندي به انتخاب اين دانشگاه عالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتاب از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتمؤسسات، 

  .ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند رشته
كـد  حـاني و  به منزله آن است كه با توجه به نمرات اكتسابي داوطلـب در رشـته امت  » باشيد مجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف  :وضعيت انتخاب رشته داوطلب -3رديف 

اساس ضوابط و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي     ، مجاز به انتخاب رشته بر7موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره  كد ضرايبو يا  ضريب
 »مجاز نيسـتيد «كارنامه آنان كلمه  6در رديف  ،باشند دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و براي آن مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  انتخاب رشته

  .درج شده است
  اساس رشته، بان برـها، معدل داوطل گاهـبا توجه به اختالف سطح علمي دانش ،ريزي تحصيالت تكميلي اساس مصوبه شوراي برنامه بردر اين رديف،  :معدل مؤثر -4رديف 

   .دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است               
 .  است  شده  درجداوطلب  )اصلي(كد و نام رشته امتحاني اول در اين رديف،  :كد و نام رشته امتحاني اول -5رديف 
 . است شده  درج )-33/33 و 100(ه فاصل دردر اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  :نمرات اكتسابي -6رديف 

  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  خواهد بود كه  معني  بدين  خارجي  زبان  ، در درس75  خام  نمره مثالً.  است  آورده  دسته غلط، ب  هاي پاسخ  منفي  از كسر نمرات

   .است  هشد) 75(هفتاد و پنج مذكور   در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي
  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس  كه  است  آن  منزله  ، به است  شده  درج) 0( عدد صفر  درس  در يك  داوطلب  خام  كه نمره  در مواردي -2  تبصره

    .است  شده) 0( مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده
   .است  شده  درج »سفيد«  مذكور كلمه  درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك  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
برابـر ظرفيـت    چند  اسامي  ابتدا فهرست، 1397سال  ناپيوسته ارشد  كارشناسي  ضوابط آزمون شرايط و  كليه  بر اساس  اينكه  نظر به :كد ضريبوضعيت داوطلب در هر  -7رديف 

 صـالحيت  بررسـي   :شـامل   مختلـف   مراحـل   بـراي و خواهند بود   رشته  به انتخاب مجاز) اند گرفته قرار  ظرفيت برابر چند  رديف در  كه  افرادي( افراد  و فقط اين  استخراج
  ايـن  درگرايش رشته امتحاني،  هر در شده مذكور  انجام  علمي  گزينش  بر اساسوضع علمي داوطلبان گردند، لذا  مي  معرفي  عملي ياتشريحي   آزمون در  ، شركت عمومي
  .گردد به شرح زير اعالم مي 7جدول شماره مندرجات هر يك از مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول

هـر يـك از   كارنامـه و   5ذيـل بنـد   جـدول   ايـن كـد در  . دنباشـ  يب يكسـان مـي  اهايي است كه داراي ضر مجموعه رشته گرايش ، كدنظور از كد ضريبم :كد ضريب -1-7
  .دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده استدر  ،هاي تحصيلي باالي جداول كدرشته محلنام و همچنين  هاي امتحاني دفترچه راهنماي ثبت كدرشته

  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 -2-7
  . مؤثر مقطع كارشناسيمعدل  %20و   شده  محاسبه) باشند مي  گرايش چند

  .گرديده استدرج  ، كد ضريب و در هر  سهميه در  امتحاني  رشته  كنندگان شركت  كليه  بين در  داوطلبكل   رتبهدر اين ستون،  : سهميه در  داوطلبكل   رتبه -3-7
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 زمون مذكور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبهباشد، چون پس از برگزاري آ گردد، غيرقابل استناد مي تشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي
   .ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود به عبارت ديگر اين رتبه

  .درج گرديده استگرفتن سهميه  نظر بدون در ،كدضريب هر دركنندگان رشته امتحاني  كليه شركتبين  رتبه داوطلب دردر اين ستون،  :بدون سهميه داوطلبكل رتبه  -4-7
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  -5-7

   .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  -6-7

بـدين ترتيـب   . شود درج شده، مشخص مي) دفترچههمين (هاي تحصيلي  اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته 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  انتخاب كد رشته محل يا رشته محلداوطلبي مجاز به 

از بـه  به منزله آن اسـت كـه داوطلـب مجـ    . درج شده باشد» غيرمجاز«ي از رشته امتحاني كلمه كد ضرايببديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل . 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  -7-7
  . 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  -8-7
   .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  -9-7
 .شـود  درج شده، مشـخص مـي  ) دفترچههمين (هاي تحصيلي  اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مربوط، بر كد ضريبهاي  رشته محل يا رشته محل

 »مجـاز «باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمه  مربوط به رشته امتحاني مي كد ضريبهايي از  رشته محلكدبدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كدرشته محل يا 
به منزلـه آن اسـت   . 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  محل يا كدرشته محل كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته
آخـرين رتبـه   ، داوطلـب  رتبه: به ترتيب 7-9و  7-8 ، 7-7هاي  در رديفاز رشته امتحاني داوطلب،  ،غيرروزانهلي يهاي تحص در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته :تذكر* 

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

بـراي اطـالع    كد ضـريب وضعيت علمي داوطلب در هر و نمرات اكتسابي ، كد و نام رشته امتحاني دوممعدل مؤثر،  ،وضعيت انتخاب رشتهشماره داوطلب، امتحاني دوم به ترتيب 
  .اند، درج گرديده است داوطلباني كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده

  : تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب )ح
 :گيرد مي  زير انجام  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي  هاي در گروه تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب

  كـه   داوطلبـاني  از  دسته  اختيار آن در www.sanjesh.org :به نشاني از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان ، منحصراً دفترچه  اين  همراه  به  تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم -1
  دقيـق   مطالعـه  بـا   است  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي  داده باشند، قرار مي رشته  انتخاب به مجازهاي غيرروزانه  هاي روزانه و يا دوره در دوره  ،اوليه نتايج  كارنامه 7رديف   اساس بر

آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي،     مؤسساتهاي روزانه، نوبت دوم،  دوره از  عالقه مورد  يها محل  كد رشته انتخاب  به  نسبت، كارشناسي ارشد ناپيوسته  راهنماي آزمونهاي  دفترچه
توجه  با محل  كد رشته) يكصد( 100 تا حداكثريا بورسيه  هاي داراي شرايط خاص و همچنين رشته و ، مشتركپرديس خودگردانهاي  ، دورههاي مجازي ، رشتهمراكز پيام نور

 .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به را انتخابي  يها محل  كدرشته و اقدامكارنامه  7 جدول شماره »نتيجه« عنوان به مندرجات ذيل
  متقاضـي  نيـز  )نام ثبتراهنماي  دفترچه 6مندرج در صفحه (  امتحاني  كد رشته 64از   يكي در ) اول  امتحاني  رشته(  اصلي  امتحاني  رشته بر  عالوه  كه  از داوطلباني  دسته آن : تبصره

  رشـته   ، انتخابمذكور  تبصره  بر اساس  دارد كه  باشند، ضرورت مي  رشته  انتخاب  مجاز به خود اوليه  كارنامه) قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم( 7رديف  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 وي قرارطريق سايت در اختيار  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  كهباشند   داشته

 . خواهد بود
 .براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نماينددر زمان مقرر الزم است شوند  هاي 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

كـد    اينگونـه   انتخاب از  قبل  داوطلبان لذا  .درج شده است) با عنوان شرايط درج انتهاي دفترچه( مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص
  .نمايند  توجهها در انتهاي اين دفترچه  در بخش پيوستمربوط   اجرايي  هاي دستگاه  ضوابط اختصاصي شرايط و  مورد به  حسب بايد بر ها محل  رشته

، لذا اين دسته از داوطلبـان  پروژه شركت نمايند 2 در حداكثر توانند ضوابط مي بر اساسباشند،  كه مجاز به انتخاب رشته مي 1358 و 1357 امتحاني  هاي كد رشتهكليه داوطلبان  -7
با توجه به هوشمند بـودن سيسـتم   بديهي است . يندو مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نماپروژه  2 حداكثرتوانند نسبت به انتخاب  در صورت تمايل مي

  عملـي زمـان برگـزاري آزمـون تشـريحي، پـروژه و يـا       ضـمناً  . ه نخواهـد شـد  از اين رشته امتحـاني داد  پروژه 2انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 
در دهه سوم تيرماه خواهد بود، كه جزئيات كامل در خصوص تاريخ پرينـت كـارت    )1364و  1362  ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحاني كدرشته(

  .منتشر خواهد شدسازمان اين  پايگاه اطالع رسانياز طريق  11/4/1397در تاريخ اطالعيه صورت  هببرگزاري آزمون و 
كارشناسـي  داوطلبان آزمـون   دسته از كل كشور، آن 1364قانون بودجه سال  49 تبصره) الف(ت محترم وزيران به استناد بند أتصميم هي بر اساس : مهم  رتذك

 داراي آزمـون كـه   1364و  1362 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحـاني  كد رشته مجاز به انتخاب رشته در ارشد ناپيوسته
 هزينه برگزاري آزمون ريال بابت) چهارصد هزار( 000/400مبلغ  نسبت به پرداختبا انتخاب رشته  همزمان بايد ،باشند ميپروژه يا لي و معتشريحي، 

  .نمايند اقدام هاي بانكي عضو شبكه شتاب از طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتمربوط 
تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتـي  به پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ فوق و همچنين بديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، كه نسبت  *

عملـي و يـا   ، تشريحي ركت در آزمونو اين داوطلبان اجازه ش نگرديدههاي فوق اقدام ننموده باشند، كارت ورود به جلسه صادر  هاي تحصيل رشته و انتخاب كد محل
 :هاي امتحاني فوق خواهند بود كه الزم به توضيح است داوطلباني مجاز به شركت در پروژه و يا آزمون عملي رشته .را نخواهند داشتپروژه 

  .براساس كارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشند -
 داوطلبـاني  . (ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقـدام نمايـد   همزمان با انجام انتخاب رشته، عالقمندي خود را براي شركت در پروژه و يا پروژه -

  ).ريال اقدام كنند 000/400روژه به مبلغ بايست نسبت به پرداخت هزينه براي هر پ نمايند، مي پروژه اعالم  3و يا  2عالقمندي خود را براي شركت در 
  .هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمايند محل  كدرشته -

غايـب   ،ري پروژه يا آزمون عملـي همچنين الزم به تاكيد است در صورتي كه داوطلب در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد ولي در تاريخ برگزا* 
صفر منظور شده و نمـره كـل نهـايي    » 0«صورت نمره  هجلسه آزمون باشد و يا اگر داوطلبي در اين مرحله اعالم عالقمندي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزمون عملي براي آنها ب

  .محاسبه خواهد شد» 0«آنها با اعمال نمره صفر 
بايست در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي و پرداخـت   ها در دانشگاه آزاد اسالمي هستند نيز مي كه منحصراً متقاضي تحصيل در اين رشته الزم به توضيح است داوطلباني* 

  .هاي مربوط را در سايت دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب نمايند محل  هزينه فوق اقدام نموده و در زمان مقرر نيز رشته
بايسـت پـس از اعـالم     ، مـي هسـتند  هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي عالقمند به انتخاب رشتهمجاز به انتخاب رشته كه  آن دسته از داوطلبان -8

: اسـالمي بـه نشـاني   آزاد  بـه سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه      20/3/1397از تـاريخ  بـراي اطـالع از زمـان و نحـوه انتخـاب رشـته       نتيجه اوليه آزمـون و دريافـت كارنامـه،    
www.azmoon.org هاي دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از كد دسترسي مندرج در كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون بطور مجـزا   انتخاب رشته براي رشته. مراجعه نمايند

انشـگاه آزاد اسـالمي پذيرفتـه شـوند     ها و مؤسسات آمـوزش عـالي و يـا د    هاي دانشگاه بديهي است داوطلباني كه در يكي از رشته. پذيرد و از طريق دانشگاه مذكور انجام مي
  .نام و مشغول به تحصيل شوند توانند به دلخواه خود منحصراً در يكي از مؤسسات ثبت مي

   :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
نمايند كـه   بندهاي ذيل را مشاهده ميمجاز به انتخاب رشته، به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان  :قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* 
 هر در ، نموده  كتمانعمدًا يا سهواً  را قيحقاي  داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هربديهي است . شود به آنها اجازه انتخاب رشته داده مي صورت عالمتگذاري در يكي از اين موارد در

  .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد  محروم بعد  سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته(  مرحله
  □. باشد ميييد أت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  معدل، رشته(اطالعات فوق  -1
  □. مغايرت است داراي ييد نبوده وأت دمور) محل تحصيل دوره كارشناسيو  معدل، رشته(اطالعات فوق  -2

نسبت به تغيير معدل خـود  لذا الزم است داوطلبان ابتدا . اصالح و ويرايش موارد مربوط داده خواهد شداجازه نمايند به آنها در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري  :تبصره
التحصيلي و دانشجويان  آموختگان دوره كارشناسي معدل مندرج در مدرك فارغ دانش .نماينداقدام ) اطالعيه توزيع كارت ورود به جلسه( 27/1/97براساس مفاد اطالعيه مورخ 

پـس از   كه نمايندخود را در محل مربوط درج  دانشگاه محل تحصيلو سپس رشته تحصيلي و  30/11/1396سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 
   .ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد

  □. التحصيل نخواهم شد فارغ       □. دشالتحصيل خواهم  در مقطع كارشناسي فارغ 31/6/1397حداكثر تا تاريخ  -3
 .د، قبولي شما باطل خواهـد شـد  گرديموفق به دريافت مدرك كارشناسي خود ن 31/6/1397تاريخ چنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون قرار بگيريد و تا  :توضيح مهم* 

دگان پذيرفته شـ كليه  18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ  بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره ذكر استالزم به 
  .نخواهند داشترا  1398سال كارشناسي ارشد ناپيوسته حق شركت در آزمون  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون  دوره روزانه

، در كارنامـه  7راي 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     
لـذا داوطلبـان الزم اسـت بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته از دو روش ورود          ،باشـد  يت ميؤباشند، قابل ر مجاز به انتخاب رشته مي هاي غيرروزانه و يا دوره هاي روزانه دوره

  .تخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايندهاي ان شماره پرونده، شماره داوطلب و كد ملي، نسبت به ثبت كدرشته محل -2. نام گيري ثبتره شماره پرونده و كد -1: اطالعات



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                                                         1397سال  ناپيوسته دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدفترچه انتخاب رشته آزمون   5صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
  

ها و  دانشگاه و پيام نوردانشگاه  ، مشترك وپرديس خودگردان ،مجازي، )شبانه(هاي نوبت دوم  دوره ؛كارنامه نتايج اوليه 7در جدول شماره  هاي غيرروزانه ز دورهامنظور  :تبصره
درج ) 243ه صـفح (ها اين دفترچه راهنما  پيوستها در بخش  دورهضوابط مربوط به اين ، كه شرايط و باشد ميو دانشگاه آزاد اسالمي  غيرانتفاعيآموزش عالي مؤسسات 

   .دام نمايندقاست كه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها ا شده
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...)مجاز به انتخاب رشته نگرديده است و  امتحاني خود
  .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

  .بعمل آورندخود دقت الزم را به هنگام انتخاب رشته گردد  كيد ميأبه داوطلبان ت باشد مياين سازمان ميسر ن
نام كنندگان در كدرشـته محـل مربـوط     هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشكيل كالس به حدنصاب نرسد و با توجه به تعداد ثبت نام شدگان در دوره چنانچه تعداد ثبت -2

در غيـر ايـن صـورت اقـدام      .داراي نمره علمي الزم، اقدام خواهد شد هاي امكان تشكيل كالس وجود نداشته باشد، نسبت به انتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به ساير اولويت
     .تواند در آزمون سال آينده شركت نمايد پذير نبوده و فرد مي ديگري امكان

 702صـفحه   نمونه منـدرج در فرم ي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي -3
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهنسبت به تكميل فرم انتخاب رو خطاي كمتري  تر و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه اين دفترچه درج

داوطلبـان رسـيده    اطـالع  هاي اين سـازمان بـه   اطالعيهيا هاي راهنما و  هايي كه داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در دفترچه رعايت شرايط و ضوابط در رشته -4
ليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه   ك و در آنها قبول شوند، ها مبادرت نموده باشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشته است، به عهده داوطلبان مي

 .خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود
  . 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 -5
  : 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    رشـته قبـولي باشـند، موظـف بـه      پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب بـا  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  داوطلباني كه در دسته از آن -3

  .شود نيز توسط دانشجو پرداخت مي) جبراني( نياز پيش  دروس  هزينه و آموزشي مربوط بوده  تشخيص گروه  به) جبراني( نياز پيشدروس 
هاي  بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهدرج گرديده،  1397سال كارشناسي ارشد ناپيوسته دفترچه شماره يك آزمون  همانگونه كه در -4

، دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته، براي شركت در آزمـون كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته سـال      18/10/1395تحصيالت تكميلي مورخ 
بـديهي اسـت در   . ، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمـوده باشـند  )25/9/1396( 1397كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  در آزموننام  بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت مي 1397

، قبولي آنـان در آزمـون لغـو و    1397صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
  . پذير نخواهد بود دامي نسبت به درخواست آنان، امكانهيچگونه اق

 845مصـوبه جلسـه   » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر    نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسـمي در آزمـون   آيين«بايست حائز شرايط  دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي -5
هـا و   توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشـگاه  28/5/92مورخ  77633/2خشنامه شماره شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي ب

شـوراي عـالي    3/9/1377مورخ  432بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره . موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند
 .گيرند اند، در شمول اين مصوبه قرار مي شده  هاي معادل پذيرفته در دوره) هاي معادل ممنوعيت برگزاري دوره مبني بر(انقالب فرهنگي 

بـه   1381تـا   1377هـاي   شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيـان كـه طـي سـال     26/8/1394مورخ  771براساس مصوبه جلسه  -6
 .شوند براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي 28/5/1394مورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره  راه يافتههاي مذكور  دوره

موعد مقرر موفق به انتخـاب رشـته    داوطلباني كه در دسته از آنلذا  ،پذيرد شود صورت مي ها منتشر مي انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه -7
  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از نشوند

  داوطلـب  توسـط   انتخـابي   تحصيل  محل  يا تأخر كدهاي  تقدم  گيرد، لذا ترتيب مي  انجام  علمي  گزينش  از داوطلبان  هر يك  براي  شده  محاسبه  كل  نمره  بر اساس  اينكه  نظر به -8
 . باشد مربوط مي  در محل  تحصيل  به  داوطلب  عالقه  ترتيبنشانگر   تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت  نهايي  گزينش در  يا امتيازي ثيرأت  هيچگونه

 شـرايط   داراي يـا  و غيرانتفاعيغيردولتي و  عالي آموزش  مؤسسات ،و مشترك پرديس خودگردان ،، مجازينوبت دوم :هاي دوره تحصيلي يها محل كدرشته داوطلبان متقاضي -9
هـاي   پايگـاه ضـمن مراجعـه بـه    هاي پذيرنده دانشجو،  الزم است در خصوص ميزان شهريه دانشگاهداوطلبان لذا  .باشند مي  شهريه  پرداخت به ملزم ،دانشگاه پيام نور و  خاص

   .به دقت مطالعه نمايند نيزهمين دفترچه راهنما را  432توضيحات مندرج در صفحه مربوط، هاي  دانشگاه اطالع رساني
، نام دانشگاه يـا مؤسسـه آمـوزش    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 توضيحات مربوط،عالي محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش و 
  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
بر اساس مصـوبه چهـارمين جلسـه     گردد همچنين مجدداً تأكيد مي. گردد ميلغو  آنان  قبولي  اينصورت شوند، در غير  التحصيل فارغ 31/6/1397 تاريخ تا بايد حداكثر  داوطلبان -11

  حـق ، 1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  روزانه  دورهشدگان  پذيرفتهكليه  18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره
   .را نخواهند داشت 1398  ارشد ناپيوسته سال  كارشناسي  آزمون در  شركت

 شخصاً بـا  20/5/1397 تاريخ تا حداكثر است   دهد، الزم نميرا   فوق  تا تاريخ  شدن  التحصيل فارغ  احتمال  داليلي به   داوطلبي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل از كه بعد صورتي 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

امضاء داوطلب در ذيل درخواست  اثرانگشت و( يا با ارسال درخواست كتبي و دارد  و رسيد دريافت  اقدام 1397  سالكارشناسي ارشد ناپيوسته   ورودي  آزمون  از گزينش  انصراف
اداره بـه   15875-1365: صندوق پسـتي  ،تهران :پست سفارشي به آدرس التحصيلي خود را از طريق يا كارت ملي موضوع عدم فارغ وبه همراه تصوير شناسنامه  )الزامي است

بعـد از    كـه   هايي درخواست  به  است بديهي . گردد  حذف  نهايي  تا از گزينشبه نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،  اين سازمان كارشناسي ارشدواحد ـ  نام ثبت
  .و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود شد نخواهد  داده اثر  شود ترتيب  واصل  سازمان  اين  تاريخ تعيين شده به

 نهايي  شدگان قبول  فهرست استخراج از  پس  الزم  اطالعات  حاوي  اي كارنامه ،1397  سال كارشناسي ارشد ناپيوسته  ورودي  آزمون نهايي در  گزينش  نتيجه آگاهي از منظور  به -12
  .اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شداينترنتي طريق سايت  از

قبـولي وي  كه باشد،  ...) 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   آزموندر اين 
  :يادداشت

اين سازمان و در صورت لزوم از طريق 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 رسانه

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  15875-4378  :و يا صندوق پستيسيستم پاسخگويي اينترنتي اين سازمان طريق  از توانند داوطلبان در صورت لزوم مي -2
  .يندتماس حاصل نما  021-42163  :شماره تلفنوده و يا با ارسال مدارك مستند مكاتبه نم با ،كشور
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 روزانه 18895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
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 روزانه 18901  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -
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 روزانه 18903  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدار 11 -
 روزانه 18904  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
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هروزان 18908  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  
 روزانه 18909  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -
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 روزانه 18912  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -
 روزانه 18913  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
 روزانه 18914  سنندج -دانشگاه كردستان  كمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكتروني 4 -
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 روزانه 18918  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 7 -  روزانه 18919  دانشگاه اروميه
رونيكهاي ميكروونانوالكت مهندسي برق گرايش افزاره 12 -  روزانه 18920  دانشگاه بناب
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 9 -  روزانه 18921  دانشگاه تبريز
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18922  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

يماني شاغل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پ
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 - وزارت آموزش و پرورش  روزانه 18923  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 -  روزانه 18924  دانشگاه تربيت مدرس
ميكروونانوالكترونيك هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 -  روزانه 18925  دانشگاه تفرش
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 16 -  روزانه 18926  دانشگاه تهران

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   روزانه 18927  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  روزانه 18928  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 -  روزانه 18929  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 -  روزانه 18930  اه سمناندانشگ
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 -  روزانه 18931  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18932  تهران - دانشگاه شاهد 
هاي ميكروونانوالكترونيك افزاره مهندسي برق گرايش 8 -  روزانه 18933  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18934  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  روزانه 18935  دانشگاه شيراز
هاي ميكروونانوالكترونيك دسي برق گرايش افزارهمهن 5 -  روزانه 18936  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 11 -  روزانه 18937  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 13 -  روزانه 18938  تهران -تي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنع
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 -  روزانه 18939  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  روزانه 18940  دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي ميكروونانوالكترونيك همهندسي برق گرايش افزار 7 -  روزانه 18941  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 -  روزانه 18942  دانشگاه صنعتي شيراز
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 15 -  روزانه 18943  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

محل تحصيل  -تهاي دفترچه شرايط در ان
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 - تهران  روزانه 18944  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18945  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
انوالكترونيكهاي ميكروون مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  روزانه 18946  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18947  سنندج -دانشگاه كردستان 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18948  گرگان -دانشگاه گلستان 
هاي ميكروونانوالكترونيك گرايش افزاره مهندسي برق 5 -  روزانه 18949  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 -  روزانه 18950  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 روزانه 18951  دانشگاه اصفهان هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 18952  دانشگاه تفرش هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 18953  دانشگاه زنجان هاي الكترونيك ديجيتال ش سيستممهندسي برق گراي 9 -

 روزانه 18954  تهران - دانشگاه شاهد  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18955  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 13 -
 روزانه 18956  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 10 -
 روزانه 18957  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 13 -
 روزانه 18958  يرواني بابلدانشگاه صنعتي نوش هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 18959  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 17 -
 روزانه 18960  رشت -دانشگاه گيالن  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 18961  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  الهاي الكترونيك ديجيت مهندسي برق گرايش سيستم 10 -

 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
استتار، فريب و (مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 

 )اختفا
 روزانه 18962  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 6 - تهران

استتار، فريب و (ايش افا مهندسي پدافند غيرعامل گر
 )اختفا

 روزانه 18963  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 روزانه 18964  دانشگاه بناب مهندسي فتونيك 10 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 18965  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 4 - فيزيك

 محل اجراي پروژه، پژوهشگاه ليزر و اپتيك
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -و فتونيك 

 انرژي و فيزيك
 روزانه 18966  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي 
 روزانه 18967  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 11 - نوين

 روزانه 18968  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي 

 روزانه 18969  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 11 - نوين
 روزانه 18970  شيرازدانشگاه  مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 12 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري

 روزانه 18971  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 7 -
 روزانه 18972  دانشگاه ايالم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 3 -

 روزانه 18973  گاه تهراندانش هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18974  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
 نوبت دوم 18975  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
 نوبت دوم 18976  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
 نوبت دوم 18977  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
 نوبت دوم 18978  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
 نوبت دوم 18979  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -
 نوبت دوم 18980  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مد 2 -
 نوبت دوم 18981  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
 نوبت دوم 18982  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -

 نوبت دوم 18983  تهران - دانشگاه شاهد  رق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي ب 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18984  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 -
 نوبت دوم 18985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
 نوبت دوم 18986  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمه 1 -
 نوبت دوم 18987  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
 نوبت دوم 18988  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
 نوبت دوم 18989  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
 نوبت دوم 18990  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
 نوبت دوم 18991  گاه صنعتي شاهروددانش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -
 نوبت دوم 18992  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 18993  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - تهران

 نوبت دوم 18994  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گر 4 -
 نوبت دوم 18995  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -
 نوبت دوم 18996  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -

 نوبت دوم 18997  نوشهر -) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط
 نوبت دوم 18998  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
 نوبت دوم 18999  دانشگاه كاشان ونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكتر 4 -
 نوبت دوم 19000  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
 نوبت دوم 19001  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
 نوبت دوم 19002  آباد خرم - گاه لرستان دانش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
 نوبت دوم 19003  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 4 -  نوبت دوم 19004  دانشگاه اروميه
والكترونيكهاي ميكروونان مهندسي برق گرايش افزاره 6 -  نوبت دوم 19005  دانشگاه تبريز
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 4 -  نوبت دوم 19006  دانشگاه تربيت مدرس
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 7 -  نوبت دوم 19007  دانشگاه تهران
لكترونيكهاي ميكروونانوا مهندسي برق گرايش افزاره 2 -  نوبت دوم 19008  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 10 -  نوبت دوم 19009  دانشگاه سمنان

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19010  تهران - دانشگاه شاهد 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 4 -  نوبت دوم 19011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 4 -  نوبت دوم 19012  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 12 -  نوبت دوم 19013  تهران -تي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صنع
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 12 -  نوبت دوم 19014  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  نوبت دوم 19015  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل  -ه شرايط در انتهاي دفترچ
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 - تهران  نوبت دوم 19016  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 3 -  نوبت دوم 19017  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
ترونيكهاي ميكروونانوالك مهندسي برق گرايش افزاره 3 -  نوبت دوم 19018  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 2 -  نوبت دوم 19019  سنندج -دانشگاه كردستان 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 2 -  نوبت دوم 19020  گرگان -دانشگاه گلستان 
هاي ميكروونانوالكترونيك گرايش افزاره مهندسي برق 1 -  نوبت دوم 19021  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 نوبت دوم 19022  دانشگاه اصفهان هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 2 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام د گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 نوبت دوم 19023  دانشگاه زنجان هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 1 -

وبت دومن 19024  تهران - دانشگاه شاهد  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  
 نوبت دوم 19025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 نوبت دوم 19026  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 نوبت دوم 19027  صنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19028  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 10 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 6 - تهران

استتار، فريب و (مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا 
 )اختفا

 نوبت دوم 19029  اشتر دانشگاه صنعتي مالك
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 نوبت دوم 19030  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 4 - فيزيك
محل اجراي پروژه پژوهشگاه ليزر و اپتيك و

محل تحصيل دانشكده مهندسي  - فتونيك 
 انرژي و فيزيك

 نوبت دوم 19031  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي 
 نوبت دوم 19032  دانشگاه تبريز مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 7 - نوين

 نوبت دوم 19033  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
وريهاي محل تحصيل دانشكده مهندسي فنا

 نوبت دوم 19034  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 7 - نوين
 نوبت دوم 19035  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 3 -
 نوبت دوم 19036  دانشگاه ايالم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 2 -

 نوبت دوم 19037  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 2 - علوم و فنون نوين محل تحصيل دانشكده
 مجازي دولتي 19038  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19039  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  تمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مج 40 - آموزش محور
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 - آموزش محور  مجازي دولتي 19040  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
 مجازي دولتي 19041  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 10 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19042  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور

رديس خودگردانپ 19043  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19044  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19045  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - تبريز
 پرديس خودگردان 19046  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح

 پرديس خودگردان 19047  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19048  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد

 پرديس خودگردان 19049  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
 پرديس خودگردان 19051  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19052  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19053  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19054  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19055  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

هاي ميكروونانوالكترونيك ق گرايش افزارهمهندسي بر 9 - تبريز  پرديس خودگردان 19056  دانشگاه تبريز
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19057  دانشگاه تربيت مدرس
هاي ميكروونانوالكترونيك فزارهمهندسي برق گرايش ا 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19058  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19059  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
هاي ميكروونانوالكترونيك برق گرايش افزاره مهندسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19060  دانشگاه سمنان
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

لكترونيكهاي ميكروونانوا مهندسي برق گرايش افزاره 1 -  پرديس خودگردان 19062  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19063  دانشگاه صنعتي شيراز
كروونانوالكترونيكهاي مي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19064  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19065  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 پرديس خودگردان 19066  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي الكترونيك ديجيتال رايش سيستممهندسي برق گ 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19067  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 نيك ديجيتالهاي الكترو مهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 19068  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 19069  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19070  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 17 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پرديس خودگردان 19071  رشت -دانشگاه گيالن  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و مح
 پرديس خودگردان 19072  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 4 - فيزيك

 پرديس خودگردان 19073  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك مهندسي سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19074  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  جتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي م 10 -
 پيام نور 19075  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 10 -  پيام نور 19076  تهران شمال -تان تهران دانشگاه پيام نور اس

 غيرانتفاعي 19077  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 19078  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 19079  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19080  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19081  اصفهان - ه غيرانتفاعي شيخ بهايي دانشگا مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19082  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19083  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19084  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -

 غيرانتفاعي 19085  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 19086  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  ارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مد 20 -
 غيرانتفاعي 19087  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19088  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19089  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 16 -
 غيرانتفاعي 19090  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19091  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19092  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسس گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 19093  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19094  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19095  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  ندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمه 20 -
 غيرانتفاعي 19096  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19097  كرمانشاه -عي جهاد دانشگاهي موسسه غيرانتفا مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19098  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19099  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19100  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  ندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمه 20 -
 غيرانتفاعي 19101  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19102  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19103  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19104  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19105  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  20 -
 غيرانتفاعي 19106  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19107  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19108  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19109  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19110  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 19111  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19112  رشت - فاعي كادوس موسسه غيرانت مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19113  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19114  زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 19115  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  رهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدا 20 -
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 -  غيرانتفاعي 19116  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 16 -  غيرانتفاعي 19117  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 -  غيرانتفاعي 19118  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار 
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 20 -  غيرانتفاعي 19119  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 
هاي ميكروونانوالكترونيك فزارهمهندسي برق گرايش ا 20 -  غيرانتفاعي 19120  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 
 غيرانتفاعي 19121  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19122  اصفهان - شيخ بهايي  دانشگاه غيرانتفاعي هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19123  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19124  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 16 -
 غيرانتفاعي 19125  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  هاي الكترونيك ديجيتال هندسي برق گرايش سيستمم 20 -
 غيرانتفاعي 19126  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19127  مشهد - سسه غيرانتفاعي خراسان مو هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19128  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19129  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19130  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19131  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -

پير و ماري كوري   با همكاري دانشگاه
 شرايط در انتهاي دفترچه –رانسه ف

 غيرانتفاعي 19132  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -
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 روزانه 19133  دانشگاه اراك هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19134  انشگاه اروميهد هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19135  دانشگاه اصفهان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19136  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19137  دانشگاه بيرجند هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19138  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين هاي قدرت گرايش سيستم مهندسي برق 10 -
 روزانه 19139  دانشگاه تبريز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 روزانه 19140  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 11 -

نگيان رسمي يا پيماني شاغل در ويژه فره
 روزانه 19141  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19142  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 19143  دانشگاه تفرش هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 19144  دانشگاه تهران هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 14 -

 روزانه 19145  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19146  سبزوار -ري دانشگاه حكيم سبزوا هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 14 -
 روزانه 19147  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 روزانه 19148  دانشگاه زابل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 روزانه 19149  دانشگاه زنجان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 روزانه 19150  دانشگاه سمنان هاي قدرت ستممهندسي برق گرايش سي 20 -
 روزانه 19151  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -

 روزانه 19152  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 11 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19153  دانشگاه شهركرد درتهاي ق مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19154  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 -
 روزانه 19155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19156  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 روزانه 19157  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19158  دانشگاه شيراز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 16 -
 روزانه 19159  دانشگاه صنعتي اراك هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19160  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرت ايش سيستممهندسي برق گر 9 -
 روزانه 19161  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 11 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري 
 روزانه 19162  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 1 - ايمن شبكه

 روزانه 19163  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 روزانه 19164  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19165  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 19166  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 روزانه 19167  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 13 -
 روزانه 19168  دانشگاه صنعتي شيراز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 روزانه 19169  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 روزانه 19170  انشگاه صنعتي كرمانشاهد هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 -
 روزانه 19171  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 13 -
 روزانه 19172  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19173  رانته - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 -
 روزانه 19174  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 روزانه 19175  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -
 روزانه 19176  دانشگاه كاشان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -
 روزانه 19177  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرت برق گرايش سيستم مهندسي 18 -
 روزانه 19178  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 17 -
 روزانه 19179  آباد خرم - دانشگاه لرستان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 11 -
 روزانه 19180  اردبيل -گاه محقق اردبيلي دانش هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 10 -
 روزانه 19181  دانشگاه يزد هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -
 روزانه 19182  مركز آموزش عالي شهرضا هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 -

 - 5 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 روزانه 19183  دانشگاه تبريز

 - 9 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 روزانه 19184  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 15 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 روزانه 19185  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ريزي و مديريت  برنامهمهندسي برق گرايش 

 هاي انرژي سيستم
 روزانه 19186  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 19187  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 5 -
 روزانه 19188  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 9 -

 روزانه 19189  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقي مهندسي راه 9 - دانشكده مهندسي راه آهن محل تحصيل
 روزانه 19190  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 2 -

 روزانه 19191  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي ممهندسي سيست 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 19192  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 -

 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 19193  رانته -دانشگاه صنعتي شريف 

 3 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 19194  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 3 -  روزانه 19195  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 2 - ل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصي  روزانه 19196  دانشگاه تهران

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 19197  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري

 روزانه 19198  دانشگاه اصفهان هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 1 - نوين
 روزانه 19199  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 14 -

 روزانه 19200  دانشگاه تهران هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
و محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك 

 روزانه 19201  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 7 - انرژي
 روزانه 19202  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 2 -
 روزانه 19203  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 4 -
 روزانه 19204  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان يش كاربرد پرتوهااي گرا مهندسي هسته 5 -
 روزانه 19205  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 5 -
 روزانه 19206  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 4 -

انرژي و  محل تحصيل دانشكده مهندسي
 روزانه 19207  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 2 - فيزيك

 روزانه 19208  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 روزانه 19209  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهاي گرايش گداخت  دسي هستهمهن 3 - فيزيك
 روزانه 19210  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 -
 روزانه 19211  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 8 -
 روزانه 19212  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي گرايش راكتورا مهندسي هسته 2 -
 روزانه 19213  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتور مهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 19214  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - فيزيك

 روزانه 19215  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 - ي انرژيمحل تحصيل دانشكده مهندس
 روزانه 19216  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 4 -
نهروزا 19217  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 5 -  
 روزانه 19218  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 19219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 5 - فيزيك

 روزانه 19220  تهران -شگاه صنعتي شريف دان اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 روزانه 19221  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي فيزيك بهداشت مهندسي هسته 1 - فيزيك
 نوبت دوم 19222  دانشگاه اراك هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19223  دانشگاه اروميه هاي قدرت يستممهندسي برق گرايش س 4 -
 نوبت دوم 19224  دانشگاه اصفهان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 19225  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -
دومنوبت  19226  دانشگاه بيرجند هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 -  
 نوبت دوم 19227  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 19228  دانشگاه تبريز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19229  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 19230  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19231  دانشگاه تهران هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19232  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
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142 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )2كد ضريب (وعه مهندسي برق مجم - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 19233  دانشگاه زابل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 19234  دانشگاه زنجان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 19235  دانشگاه سمنان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 -

 نوبت دوم 19236  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19237  انكرم - دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 نوبت دوم 19238  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 10 -
 نوبت دوم 19239  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 -
ت دومنوب 19240  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -  
 نوبت دوم 19241  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري 
 نوبت دوم 19242  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 1 - ايمن شبكه

 نوبت دوم 19243  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  تهاي قدر مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 نوبت دوم 19244  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19245  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 18 -
 نوبت دوم 19246  شگاه صنعتي قمدان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 1 -
 نوبت دوم 19247  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 -
 نوبت دوم 19248  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 9 -
 نوبت دوم 19249  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -
 نوبت دوم 19250  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19251  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 19252  دانشگاه كاشان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 19253  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرت سي برق گرايش سيستممهند 10 -
 نوبت دوم 19254  آباد خرم - دانشگاه لرستان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 19255  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 19256  دانشگاه يزد هاي قدرت ممهندسي برق گرايش سيست 6 -
 نوبت دوم 19257  مركز آموزش عالي شهرضا هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 -

 - 4 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 نوبت دوم 19258  دانشگاه تبريز

 - 2 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 انرژيهاي  سيستم
 نوبت دوم 19259  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 - 6 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 نوبت دوم 19260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 نوبت دوم 19261  تهران -ر دانشگاه صنعتي اميركبي

 نوبت دوم 19262  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 3 -
 نوبت دوم 19263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 3 -
 نوبت دوم 19264  ندانشگاه كاشا هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 2 -

 2 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 نوبت دوم 19265  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 1 -  نوبت دوم 19266  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 2 - تحصيل دانشكده علوم و فنون نوينمحل   نوبت دوم 19267  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 19268  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 6 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و 

 نوبت دوم 19269  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 2 - انرژي
 نوبت دوم 19270  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19271  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19272  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 19273  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 - فيزيك

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 19274  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي اي هستهاي گرايش گداخت  مهندسي هسته 2 - فيزيك

 نوبت دوم 19275  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 -
 نوبت دوم 19276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 19277  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتور هسته مهندسي 1 - فيزيك

 نوبت دوم 19278  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19279  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 -

تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و محل 
 نوبت دوم 19280  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 - فيزيك

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 19281  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي فيزيك بهداشت مهندسي هسته 1 - فيزيك

 مجازي دولتي 19282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 10 - ورآموزش مح
 مجازي دولتي 19283  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19284  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 10 - آموزش محور

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي سيستم

 مجازي دولتي 19285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 19286  دانشگاه اروميه هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  هاي قدرت گرايش سيستممهندسي برق  5 -  پرديس خودگردان 19287
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19288  دانشگاه تبريز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 - تبريز
 پرديس خودگردان 19289  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرت رايش سيستممهندسي برق گ 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19290  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19291  كرمانشاه -اه رازي دانشگ هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19292  دانشگاه زنجان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19293  دانشگاه سمنان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -ط در انتهاي دفترچه شراي
 پرديس خودگردان 19294  تهران - دانشگاه شاهد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 11 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19296  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل

 پرديس خودگردان 19297  دانشگاه شيراز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )2ضريب كد (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 19298  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19299  دانشگاه صنعتي شيراز هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19300  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19301  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 19302  دانشگاه كاشان هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19303  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرت رايش سيستممهندسي برق گ 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19304  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19305  آباد خرم - رستان دانشگاه ل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 5 - تبريز
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 پرديس خودگردان 19306  دانشگاه تبريز

 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 ي انرژيها سيستم
 پرديس خودگردان 19307  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي سيستم
 پرديس خودگردان 19308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 19309  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقل رايش سامانهمهندسي برق گ 5 - تبريز

 پرديس خودگردان 19310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

گرايش انرژي و محيط هاي انرژي  مهندسي سيستم
 زيست

 پرديس خودگردان 19311  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 پرديس خودگردان 19312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19313  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پرتوها اي گرايش كاربرد مهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19314  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 پرديس خودگردان 19315  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي اي هستهاي گرايش گداخت  مهندسي هسته 1 - فيزيك
 پرديس خودگردان 19316  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19318  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 پرديس خودگردان 19319  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - فيزيك
 پرديس خودگردان 19320  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 5 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
 پرديس خودگردان 19321  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 پرديس خودگردان 19322  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  توپزشكياي گرايش پر مهندسي هسته 2 - فيزيك
 غيرانتفاعي 19323  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19324  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19325  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي قدرت رق گرايش سيستممهندسي ب 20 -
 غيرانتفاعي 19326  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
انتفاعيغير 19327  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -  
 غيرانتفاعي 19328  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19329  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19330  بابل -علوم و فنون مازندران دانشگاه غيرانتفاعي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19331  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19332  موسسه غيرانتفاعي آمل هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19333  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  تهاي قدر مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19334  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19335  سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19336  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي قدرت ايش سيستممهندسي برق گر 20 -
 غيرانتفاعي 19337  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19338  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19339  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي قدرت برق گرايش سيستم مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 19340  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19341  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19342  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي قدرت هندسي برق گرايش سيستمم 20 -
 غيرانتفاعي 19343  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19344  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19345  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19346  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19347  تكوهدش -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19348  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19349  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19350  قزوين - عي دارالفنون موسسه غيرانتفا هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19351  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19352  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19353  زنجان -سه غيرانتفاعي روزبه موس هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19354  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19355  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19356  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  قدرت هاي مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19357  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19358  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19359  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  هاي قدرت سيستممهندسي برق گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 19360  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 19361  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19362  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19363  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19364  كاشان -اني موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاش هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19365  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19366  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19367  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  هاي قدرت ق گرايش سيستممهندسي بر 20 -
 غيرانتفاعي 19368  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
تفاعيغيران 19369  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -  



فني و مهندسيگروه هاي تحصيلي  جدول كدرشته محل                            1397دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

144 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه
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 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 19370  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19371  رودبار - موسسه غيرانتفاعي گيل  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19372  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19373  ررويان نو -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19374  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19375  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19376  رفسنجان -فاعي ميثاق موسسه غيرانت هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19377  تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19378  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 20 -

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 19379  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي انرژي سيستم

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 19380  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي انرژي سيستم

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 19381  نور - تفاعي عالمه محدث نوري دانشگاه غيران هاي انرژي سيستم

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 19382  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژي سيستم

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
يغيرانتفاع 19383  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي انرژي سيستم  

ريزي و مديريت  مهندسي برق گرايش برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 19384  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي انرژي سيستم

 غيرانتفاعي 19385  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  هاي برقي حمل و نقل مهندسي برق گرايش سامانه 12 -
 غيرانتفاعي 19386  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز نقلهاي برقي حمل و  مهندسي برق گرايش سامانه 20 -
 غيرانتفاعي 19387  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 16 -
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هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 17 -  
 روزانه 19388  دانشگاه اراك الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 روزانه 19389  دانشگاه اروميه الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 روزانه 19390  دانشگاه اصفهان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
نهروزا 19391  دانشگاه بيرجند الكتريكي  

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19392  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19393  دانشگاه تبريز الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19394  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان لكتريكيا

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19395  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي

هاي  گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق  6 - 
 روزانه 19396  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 روزانه 19397  دانشگاه تفرش الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 11 - 
 روزانه 19398  دانشگاه تهران الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 15 - فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 
 روزانه 19399  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19400  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

هاي  لكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش ا 5 - 
 روزانه 19401  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 15 - 
 روزانه 19402  دانشگاه زنجان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 17 - 
 روزانه 19403  دانشگاه سمنان الكتريكي

هاي  دسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهن 12 - 
 روزانه 19404  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19405  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

هاي  ينمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماش 9 - 
 روزانه 19406  دانشگاه شهركرد الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - 
 روزانه 19407  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19408  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  الكتريكي

هاي  برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي  8 - 
 روزانه 19409  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 16 - 
 روزانه 19410  دانشگاه صنعتي اراك الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 روزانه 19411  عتي اصفهاندانشگاه صن الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19412  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 16 - 
 روزانه 19413  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  الكتريكي

هاي  الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش 10 - 
 روزانه 19414  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 12 - 
 روزانه 19415  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 14 - 
 روزانه 19416  شگاه صنعتي شاهروددان الكتريكي
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هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19417  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ريكيالكت

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 روزانه 19418  دانشگاه صنعتي شيراز الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 11 - 
 روزانه 19419  دانشگاه صنعتي قم الكتريكي

هاي  ونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكتر 15 - 
 روزانه 19420  دانشگاه صنعتي كرمانشاه الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  الكتريكي  روزانه 19421

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - تهران

 روزانه 19422  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 15 - 
 روزانه 19423  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19424  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19425  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 روزانه 19426  دانشگاه فردوسي مشهد الكتريكي

هاي  ندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمه 8 - 
 روزانه 19427  دانشگاه كاشان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19428  سنندج -دانشگاه كردستان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19429  رشت -دانشگاه گيالن  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19430  آباد خرم - دانشگاه لرستان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19431  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  الكتريكي

هاي  نمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشي 20 - 
 روزانه 19432  دانشگاه مالير الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 روزانه 19433  دانشگاه يزد الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 نوبت دوم 19434  دانشگاه اراك الكتريكي

هاي  ينمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماش 4 - 
 نوبت دوم 19435  دانشگاه اروميه الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19436  دانشگاه اصفهان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19437  دانشگاه بيرجند الكتريكي

هاي  قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش الكترونيك 3 - 
 نوبت دوم 19438  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 نوبت دوم 19439  دانشگاه تبريز الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19440  نعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي ص الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19441  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 19442  دانشگاه تهران الكتريكي

هاي  قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش الكترونيك 2 - 
 نوبت دوم 19443  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19444  دانشگاه زنجان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 نوبت دوم 19445  دانشگاه سمنان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - ر انتهاي دفترچهشرايط د
 نوبت دوم 19446  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19447  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19448  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 19449  دانشگاه صنعتي اصفهان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
وبت دومن 19450  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي  

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 نوبت دوم 19451  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 نوبت دوم 19452  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  الكتريكي

هاي  نيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترو 14 - 
 نوبت دوم 19453  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 19454  دانشگاه صنعتي قم الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(ك اشتر دانشگاه صنعتي مال الكتريكي  نوبت دوم 19455

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - تهران

 نوبت دوم 19456  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 نوبت دوم 19457  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19458  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19459  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
وبت دومن 19460  دانشگاه فردوسي مشهد الكتريكي  

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 نوبت دوم 19461  دانشگاه كاشان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19462  سنندج -دانشگاه كردستان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 1 - 
 نوبت دوم 19463  آباد خرم - شگاه لرستان دان الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 نوبت دوم 19464  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 19465  دانشگاه يزد الكتريكي

هاي  گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق  10 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19467  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19468  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19469  دانشگاه اروميه الكتريكي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
هاي  يك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترون 8 - تبريز

 پرديس خودگردان 19470  دانشگاه تبريز الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  الكتريكي  پرديس خودگردان 19471

هاي  رونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19472  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19473  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

هاي  سي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهند 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19474  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19475  دانشگاه سمنان الكتريكي

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19476  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گردانپرديس خود 19477  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي  

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19478  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19479  رازدانشگاه صنعتي شي الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19480  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19481  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19482  دانشگاه كاشان الكتريكي

هاي  ينمهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19483  آباد خرم - دانشگاه لرستان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19484  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19485  تهران -و فرهنگ  دانشگاه غيرانتفاعي علم الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19486  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19487  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19488  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19489  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  الكتريكي

هاي  قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك  20 - 
 غيرانتفاعي 19490  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19491  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19492  تبريز -نتفاعي رشديه موسسه غيرا الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19493  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
عيغيرانتفا 19494  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  الكتريكي  

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19495  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  الكتريكي

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 19496  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  الكتريكي

 )4كد ضريب ( مجموعه مهندسي برق - 1251
 روزانه 19497  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 روزانه 19498  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -
 روزانه 19499  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
 روزانه 19500  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 19501  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19502  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
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 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 19503  دانشگاه تهران دسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجمهن 11 -

 روزانه 19504  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19505  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
 روزانه 19506  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 17 -
 روزانه 19507  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 -

 روزانه 19508  انتهر - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19509  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 روزانه 19510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -
 روزانه 19511  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
 روزانه 19512  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -
 روزانه 19513  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 -
 روزانه 19514  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 -
 روزانه 19515  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 16 -
 روزانه 19516  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
انهروز 19517  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 16 -  
 روزانه 19518  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 روزانه 19519  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19520  شتردانشگاه صنعتي مالك ا مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - تهران

 روزانه 19521  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -
 روزانه 19522  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 23 -

شرايط در -ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا 
 روزانه 19523  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين در نهاجا 
 روزانه 19524  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 19525  دانشگاه فردوسي مشهد سي برق گرايش مخابرات ميدان و موجمهند 11 -
 روزانه 19526  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -
 روزانه 19527  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
 روزانه 19528  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 17 -
 روزانه 19529  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 3 -
 نوبت دوم 19530  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
ت دومنوب 19531  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -  
 نوبت دوم 19532  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19533  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 نوبت دوم 19534  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برق گرايش مخابرات ميدان و موج مهندسي 3 - وزارت آموزش و پرورش

 نوبت دوم 19535  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19536  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
 نوبت دوم 19537  دانشگاه سمنان مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  8 -

 نوبت دوم 19538  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19539  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گراي 4 -
 نوبت دوم 19541  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 -
 نوبت دوم 19542  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19543  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ايش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گر 9 -
 نوبت دوم 19544  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 -
 نوبت دوم 19545  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 نوبت دوم 19546  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19547  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - تهران

 نوبت دوم 19548  رواني بابلدانشگاه صنعتي نوشي مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19549  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -

 نوبت دوم 19550  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - فقط مرد
 نوبت دوم 19551  دانشگاه فردوسي مشهد ان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات ميد 3 -
 نوبت دوم 19552  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
 نوبت دوم 19553  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
 نوبت دوم 19554  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 2 -

 پرديس خودگردان 19555  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19556  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - تبريز
 پرديس خودگردان 19557  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19558  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 19559  تهران - دانشگاه شاهد  هندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجم 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19560  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19561  دانشگاه صنعتي شيراز مخابرات ميدان و موج مهندسي برق گرايش 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19562  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 3 - تبريز
 غيرانتفاعي 19563  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 -
 غيرانتفاعي 19564  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 -
 غيرانتفاعي 19565  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 -
 غيرانتفاعي 19566  رشت -اعي سردار جنگل موسسه غيرانتف مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 -

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 19567  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
 روزانه 19568  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
 روزانه 19569  دانشگاه بجنورد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 روزانه 19570  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 -
 روزانه 19571  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -
 روزانه 19572  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 -
 روزانه 19573  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان گرايش مخابرات سيستم مهندسي برق 20 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 19574  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 19575  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 روزانه 19576  اه تهراندانشگ مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

 روزانه 19577  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19578  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -
 روزانه 19579  نشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 -
 روزانه 19580  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
 روزانه 19581  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 -
 روزانه 19582  اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -

 روزانه 19583  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19584  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 -
 روزانه 19585  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 19 -
 روزانه 19586  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 -
 روزانه 19587  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 روزانه 19588  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 روزانه 19589  دانشگاه شيراز برق گرايش مخابرات سيستممهندسي  16 -
 روزانه 19590  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 روزانه 19591  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 روزانه 19592  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -
 روزانه 19593  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -
 روزانه 19594  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 روزانه 19595  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 روزانه 19596  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 26 -
 روزانه 19597  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 -
 روزانه 19598  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -
 روزانه 19599  دانشگاه صنعتي قوچان سيستم مهندسي برق گرايش مخابرات 15 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19600  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - تهران

 روزانه 19601  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 -
 روزانه 19602  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ش مخابرات سيستممهندسي برق گراي 20 -

شرايط در -ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا 
 روزانه 19603  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين در نهاجا 
 روزانه 19604  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - فقط مرد -فترچه د

 روزانه 19605  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 -
 روزانه 19606  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -
 روزانه 19607  سنندج -دانشگاه كردستان  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  12 -
 روزانه 19608  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 -
 روزانه 19609  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -
 روزانه 19610  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 روزانه 19611  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 3 -

 روزانه 19612  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19613  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 6 -
 روزانه 19614  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 9 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19615  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 7 - تهران

 روزانه 19616  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري هاي مخابراتي گرايش شبكهمهندسي برق  12 -
 روزانه 19617  دانشگاه تهران هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش شبكه 3 -
 روزانه 19618  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش شبكه 5 -

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 روزانه 19619  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره 17 - ينهاي نو فناوري

 روزانه 19620  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي مخابرات امنيتي - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19621  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 نوبت دوم 19622  دانشگاه اصفهان ي برق گرايش مخابرات سيستممهندس 3 -
 نوبت دوم 19623  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
 نوبت دوم 19624  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
 نوبت دوم 19625  انشگاه تبريزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -
 نوبت دوم 19626  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 نوبت دوم 19627  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - وزارت آموزش و پرورش

 نوبت دوم 19628  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 نوبت دوم 19629  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
 نوبت دوم 19630  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -
 نوبت دوم 19631  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايش مخابرات سيستممهندسي برق گر 9 -
 نوبت دوم 19632  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

 نوبت دوم 19633  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19634  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مخابرات سيستم مهندسي برق گرايش 10 -
 نوبت دوم 19635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 نوبت دوم 19636  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 -
 نوبت دوم 19637  دانشگاه صنعتي اصفهان يستممهندسي برق گرايش مخابرات س 6 -
 نوبت دوم 19638  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -
 نوبت دوم 19639  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -
 نوبت دوم 19640  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ممهندسي برق گرايش مخابرات سيست 8 -
 نوبت دوم 19641  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 نوبت دوم 19642  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
ومنوبت د 19643  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -  

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19644  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - تهران

 نوبت دوم 19645  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
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 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش يتظرف

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

دوم  اول
 نوبت دوم 19646  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 -

 نوبت دوم 19647  )شهيد ستاري(م و فنون هوايي دانشگاه علو مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - فقط مرد
 نوبت دوم 19648  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
 نوبت دوم 19649  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
 نوبت دوم 19650  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
 نوبت دوم 19651  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 نوبت دوم 19652  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 1 -
 نوبت دوم 19653  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 -

حل تحصيل م -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19654  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 7 - تهران

 نوبت دوم 19655  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش شبكه 4 -
منوبت دو 19656  دانشگاه تهران هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش شبكه 1 -  
 نوبت دوم 19657  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش شبكه 2 -

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوبت دوم 19658  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره 7 - هاي نوين فناوري

 مجازي دولتي 19659  تبريز -عتي سهند دانشگاه صن مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19660  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 19661  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19662  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 19663  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - تبريز

 پرديس خودگردان 19664  انشگاه تربيت مدرسد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 پرديس خودگردان 19665  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 19666  مناندانشگاه س مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 19667  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19668  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19669  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19670  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19671  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19672  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19673  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ
 پرديس خودگردان 19674  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19675  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخابرات امن و رمزنگاريمهندسي برق گرايش  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 19676  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره 17 - دانشگاه
 غيرانتفاعي 19677  مشهد - ) ع(عي امام رضادانشگاه غيرانتفا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 19678  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 19679  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19680  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  ت سيستممهندسي برق گرايش مخابرا 20 -
 غيرانتفاعي 19681  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19682  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19683  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  ي برق گرايش مخابرات سيستممهندس 16 -
 غيرانتفاعي 19684  قزوين - موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19685  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19686  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هندسي برق گرايش مخابرات سيستمم 20 -
 غيرانتفاعي 19687  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19688  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19689  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19690  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
عيغيرانتفا 19691  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -  
 غيرانتفاعي 19692  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19693  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -

 غيرانتفاعي 19694  )ويژه برادران( تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19695  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19696  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19697  اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  موسسه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19698  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 19699  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 20 -
 غيرانتفاعي 19700  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 20 -
 غيرانتفاعي 19701  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 16 -

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 19702  دانشگاه اصفهان سي برق گرايش كنترلمهند 6 -
 روزانه 19703  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
 روزانه 19704  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش كنترل 16 -
نهروزا 19705  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 19706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19707  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 14 -
 روزانه 19708  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 19709  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 16 -
 روزانه 19710  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 10 -

 روزانه 19711  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - محل تحصيل تهران
 روزانه 19712  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 16 -
 روزانه 19713  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 10 -

 روزانه 19714  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19715  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش كنترل 8 -
 روزانه 19716  كرمان - نر دانشگاه شهيد باه مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 19717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 17 -
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 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 19718  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 14 -
 روزانه 19719  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 روزانه 19720  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 19721  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 10 -
 روزانه 19722  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 18 -
 روزانه 19723  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 روزانه 19724  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 19725  تي شيرازدانشگاه صنع مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 19726  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
 روزانه 19727  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 15 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19728  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 10 - تهران

 روزانه 19729  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 17 -
 روزانه 19730  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 8 -
 روزانه 19731  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 18 -
 روزانه 19732  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 11 -

 روزانه 19733  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل 12 - فقط مرد
 روزانه 19734  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 روزانه 19735  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 9 -
 روزانه 19736  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 روزانه 19737  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي برق گرايش كنترل 11 -
 روزانه 19738  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 10 -
 روزانه 19739  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 12 -

 روزانه 19740  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن ئم راهمهندسي كنترل و عال 16 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 نوبت دوم 19741  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
 نوبت دوم 19742  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 نوبت دوم 19743  وينقز - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
 نوبت دوم 19744  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 نوبت دوم 19745  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - وزارت آموزش و پرورش

 نوبت دوم 19746  يت مدرسدانشگاه ترب مهندسي برق گرايش كنترل 10 -
 نوبت دوم 19747  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 نوبت دوم 19748  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 نوبت دوم 19749  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
 نوبت دوم 19750  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 5 -

 نوبت دوم 19751  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19752  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
 نوبت دوم 19753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
 نوبت دوم 19754  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش كنترل مهندسي برق 4 -
 نوبت دوم 19755  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -
 نوبت دوم 19756  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
دوم نوبت 19757  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 -  
 نوبت دوم 19758  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
 نوبت دوم 19759  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 3 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19760  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 10 - تهران

 نوبت دوم 19761  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گرايش كنترل مهندسي برق 10 -
 نوبت دوم 19762  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
 نوبت دوم 19763  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -
ت دومنوب 19764  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 3 -  
 نوبت دوم 19765  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
 نوبت دوم 19766  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
 نوبت دوم 19767  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 7 -

ازي دولتيمج 19768  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19769  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 12 - تبريز
 پرديس خودگردان 19770  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 19771  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - تهران
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 19772  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19773  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كنترلمهندسي برق گرايش  17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19774  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 19775  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19776  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19777  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 19778  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نترلمهندسي برق گرايش ك 20 -
 غيرانتفاعي 19779  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19780  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19781  مشهد - غيرانتفاعي صنعتي سجاد  دانشگاه مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19782  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19783  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19784  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19785  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19786  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
عيغيرانتفا 19787  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -  
 غيرانتفاعي 19788  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19789  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -

 غيرانتفاعي 19790  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19791  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
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 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 19792  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19793  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 غيرانتفاعي 19794  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -

 )7كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 19795  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -
 روزانه 19796  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -
 روزانه 19797  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
 روزانه 19798  دانشگاه تهران دسي پزشكي گرايش بيوالكتريكمهن 13 -
 روزانه 19799  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
 روزانه 19800  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
 روزانه 19801  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -
 روزانه 19802  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 -

 روزانه 19803  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 -
 روزانه 19805  دانشگاه شيراز دسي پزشكي گرايش بيوالكتريكمهن 6 -
 روزانه 19806  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -

 روزانه 19807  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 11 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 روزانه 19808  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  رايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي گ 10 -
 روزانه 19809  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -
 روزانه 19810  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 11 -
 روزانه 19811  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كتريكمهندسي پزشكي گرايش بيوال 7 -
 روزانه 19812  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 18 -
 روزانه 19813  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 -

 روزانه 19814  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ناوري اطالعاتمهندسي پزشكي گرايش ف 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 19815  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
 نوبت دوم 19816  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
ومنوبت د 19817  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -  
 نوبت دوم 19818  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -
 نوبت دوم 19819  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 -
 نوبت دوم 19820  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 -
 نوبت دوم 19821  ه سمناندانشگا مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -

 نوبت دوم 19822  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
 نوبت دوم 19824  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 -

 نوبت دوم 19825  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 19826  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 -
 نوبت دوم 19827  تبريز -نشگاه صنعتي سهند دا مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -
 نوبت دوم 19828  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -
 نوبت دوم 19829  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
 نوبت دوم 19830  شهددانشگاه فردوسي م مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

 نوبت دوم 19831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش فناوري اطالعات 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 مجازي دولتي 19832  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 40 - آموزش محور

شگاه محل تحصيل پرديس خودگردان دان
 پرديس خودگردان 19833  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - تبريز

 پرديس خودگردان 19834  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19835  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19836  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19837  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 19838  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19839  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 19840  قم -شگاه غيرانتفاعي شهاب دانش دان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19841  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19842  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19843  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  بيوالكتريك مهندسي پزشكي گرايش 20 -
 غيرانتفاعي 19844  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19845  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19846  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش بيوالكتريك مهندسي پزشكي 20 -
 غيرانتفاعي 19847  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19848  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19849  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
 غيرانتفاعي 19850  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -
تفاعيغيران 19851  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -  
 غيرانتفاعي 19852  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -

 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 19853  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 10 -
 روزانه 19854  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 11 -
 روزانه 19855  دانشگاه تربيت مدرس ي مكاترونيكمهندس 3 -

 روزانه 19856  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 19857  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 12 -
 روزانه 19858  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 10 -
 روزانه 19859  دانشگاه صنعتي اروميه سي مكاترونيكمهند 4 -
 روزانه 19860  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 3 -
 روزانه 19861  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 7 -
 روزانه 19862  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 10 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكاترونيك 10 - ط در انتهاي دفترچهشراي  روزانه 19863
 روزانه 19864  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 5 -
 روزانه 19865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكاترونيك 10 -
 روزانه 19866  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكاترونيك 14 -
 روزانه 19867  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 4 -
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 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 19868  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 5 -
 نوبت دوم 19869  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 7 -
 نوبت دوم 19870  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 1 -

دوم نوبت 19871  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  
 نوبت دوم 19872  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 3 -
 نوبت دوم 19873  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 19874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 19875  رانته -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 6 -
 نوبت دوم 19876  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 10 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكاترونيك 7 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19877
 نوبت دوم 19878  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 19879  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكاترونيك 4 -
 نوبت دوم 19880  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 19881  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 11 - تبريز

 پرديس خودگردان 19882  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 5 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 19883  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 19884  سبزوار -اري دانشگاه حكيم سبزو مهندسي مكاترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19885  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي مكاترونيك 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 19886  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي مكاترونيك 20 -
 )1كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253

 روزانه 19887  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  اه بيندانشگ مهندسي نفت گرايش اكتشاف 8 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  روزانه 19888  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 -

 روزانه 19889  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 8 -
 روزانه 19890  )يل واحد آبادانمحل تحص( دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 12 -
 روزانه 19891  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
 روزانه 19892  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -
 روزانه 19893  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 10 -
 روزانه 19894  دانشگاه صنعتي شاهرود رايش اكتشافمهندسي نفت گ 7 -
 روزانه 19895  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 10 -
 نوبت دوم 19896  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  نوبت دوم 19897  انشگاه تهراند مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 -
 نوبت دوم 19898  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 -
 نوبت دوم 19899  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
 نوبت دوم 19900  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 -
 نوبت دوم 19901  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  افمهندسي نفت گرايش اكتش 5 -
 نوبت دوم 19902  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 -
 نوبت دوم 19903  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
 پرديس خودگردان 19904  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -

 )2كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253
 روزانه 19905  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش حفاري 7 -
 روزانه 19906  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -

 روزانه 19907  )محل تحصيل واحد اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش حفاري 10 - فقط مرد
 روزانه 19908  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 3 -
 روزانه 19909  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -
 روزانه 19910  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 7 -
 روزانه 19911  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 7 -
 روزانه 19912  دانشگاه تهران برداري مهندسي نفت گرايش بهره 5 -
 روزانه 19913  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 8 -
 روزانه 19914  دانشگاه شيراز برداري مهندسي نفت گرايش بهره 6 -
 روزانه 19915  )محل تحصيل واحد اهواز(صنعت نفت  دانشگاه برداري مهندسي نفت گرايش بهره 10 -
 روزانه 19916  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 3 -
 روزانه 19917  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 6 -
 روزانه 19918  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 7 -
 روزانه 19919  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفتي 3 -
 نوبت دوم 19920  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -
 نوبت دوم 19921  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 -
 نوبت دوم 19922  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ي نفت گرايش حفاريمهندس 2 -
 نوبت دوم 19923  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 7 -
 نوبت دوم 19924  دانشگاه تهران برداري مهندسي نفت گرايش بهره 2 -
 نوبت دوم 19925  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 4 -
 نوبت دوم 19926  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 3 -
 نوبت دوم 19927  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداري مهندسي نفت گرايش بهره 3 -
 نوبت دوم 19928  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفتي 1 -

 پرديس خودگردان 19929  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 19930  دانشگاه شيراز برداري مهندسي نفت گرايش بهره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19931  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداري ت گرايش بهرهمهندسي نف 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )3كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253
 روزانه 19932  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 9 -
 روزانه 19933  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 10 -
 روزانه 19934  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  نفت گرايش مخازن هيدروكربوري مهندسي 7 -
 روزانه 19935  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 11 -
 روزانه 19936  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 9 -
 روزانه 19937  دانشگاه شيراز وريمهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكرب 16 -
 روزانه 19938  )محل تحصيل واحد اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 15 -
 روزانه 19939  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
 روزانه 19940  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 6 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 19941  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 10 -
 روزانه 19942  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 7 -
 روزانه 19943  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 8 -
بت دومنو 19944  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -  
 نوبت دوم 19945  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
 نوبت دوم 19946  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 1 -
 نوبت دوم 19947  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
 نوبت دوم 19948  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ن هيدروكربوريمهندسي نفت گرايش مخاز 5 -
 نوبت دوم 19949  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
 نوبت دوم 19950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
 نوبت دوم 19951  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  بوريمهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكر 5 -
 پرديس خودگردان 19952  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 15 -

دگردانپرديس خو 19953  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19954  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )1كد ضريب (مهندسي پليمر  - 1255
 روزانه 19955  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 -
 روزانه 19956  انشگاه اصفهاند مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 -
 روزانه 19957  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 13 -
 روزانه 19958  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 -
 روزانه 19959  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 -

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 - 
محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -ه صنعتي اميركبير دانشگا
 روزانه 19960  )ماهشهر

 روزانه 19961  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 9 -
 روزانه 19962  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 18 -
 روزانه 19963  ه صنعتي قمدانشگا مهندسي پليمر گرايش فراورش 12 -
 روزانه 19964  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 -
 روزانه 19965  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 18 -
 روزانه 19966  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 -
 روزانه 19967  مر و پتروشيميپژوهشگاه پلي مهندسي پليمر گرايش فراورش 15 -
 روزانه 19968  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 2 -

 روزانه 19969  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده نانو فناوري
 روزانه 19970  دانشگاه بناب پايهمهندسي پليمر گرايش علوم  20 -

 روزانه 19971  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 6 - محل تحصيل دانشكده شيمي
 روزانه 19972  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 10 -
 نوبت دوم 19973  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 -
 نوبت دوم 19974  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 -
 نوبت دوم 19975  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 -
 نوبت دوم 19976  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 -
 نوبت دوم 19977  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 -
 نوبت دوم 19978  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 -

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 19979  )ماهشهر
 نوبت دوم 19980  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 -
 نوبت دوم 19981  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 -
 نوبت دوم 19982  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 -
 نوبت دوم 19983  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 -
 نوبت دوم 19984  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 -
 نوبت دوم 19985  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 2 -

 نوبت دوم 19986  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 4 - محل تحصيل دانشكده شيمي
 پرديس خودگردان 19987  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19988  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 19989  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 6 - تبريز

 )2كد ضريب (مهندسي پليمر  - 1255
 روزانه 19990  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 7 -
 روزانه 19991  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -
 روزانه 19992  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 8 -
 روزانه 19993  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي يمريزاسيونمهندسي پليمر گرايش پل 8 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19994  دانشگاه صنعتي مالك اشتر )مواد مركب(مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت  8 - تهران

 نوبت دوم 19995  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 -
 نوبت دوم 19996  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي پليمر گرايش پليمريزاسيونمهندس 2 -
 نوبت دوم 19997  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19998  ك اشتردانشگاه صنعتي مال )مواد مركب(مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت  8 - تهران

 پرديس خودگردان 19999  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 -
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

 روزانه 20000  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 -
 روزانه 20001  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي كشتي گرايش سازه كشتيمهندسي معمار 11 -
 روزانه 20002  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 11 -
 روزانه 20003  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 7 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي متحرك دريايي گرايش سازه  مهندسي دريا  10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20004
 نوبت دوم 20005  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 8 -
 نوبت دوم 20006  وشيرواني بابلدانشگاه صنعتي ن مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي متحرك دريايي گرايش سازه  مهندسي دريا  10 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20007
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

كشتي مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك 16 -  روزانه 20008  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 8 -  روزانه 20009  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   روزانه 20010  نوشهر -) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 

 روزانه 20011  انوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دري گرايش هيدروديناميك و جلوبري  مهندسي دريا  7 -
 روزانه 20012  نوشهر -) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  گرايش هيدروديناميك و جلوبري  مهندسي دريا  6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 4 -  نوبت دوم 20013  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 7 -  نوبت دوم 20014  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   نوبت دوم 20015  نوشهر -) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 
 نوبت دوم 20016  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش هيدروديناميك و جلوبري  دريا  مهندسي 7 -

 نوبت دوم 20017  نوشهر -) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  گرايش هيدروديناميك و جلوبري  مهندسي دريا  6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 )3كد ضريب (ي كشتي مجموعه مهندسي معمار - 1256

  - 9 
مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع 

 دريايي
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20018  )بندرعباس

 - 6 
مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع 

 دريايي
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20019  )بندرعباس

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257
 روزانه 20021  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
 روزانه 20022  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -
 روزانه 20023  بوشهر - فارس  دانشگاه خليج مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
 روزانه 20024  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
 روزانه 20025  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -
 روزانه 20026  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 17 -
 روزانه 20027  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
 روزانه 20028  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
 روزانه 20029  يزتبر -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 9 -
 روزانه 20030  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20031  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 - تهران

 روزانه 20032  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموس 12 -
 روزانه 20033  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -
 روزانه 20034  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -
 روزانه 20035  سنندج -دانشگاه كردستان  يك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترموسينت 8 -
 روزانه 20036  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20037  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -
انهروز 20038  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 -  
 روزانه 20039  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 -

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 - 
محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن(دانشگاه تهران 
 روزانه 20040  )استان گيالن

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 
محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در (ان دانشگاه تهر

 روزانه 20041  )رضوان شهر استان گيالن
 روزانه 20042  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 -
 روزانه 20043  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
 روزانه 20044  دانشگاه سمنان گرايش فرآيندهاي جداسازي مهندسي شيمي 20 -
 روزانه 20045  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 17 -
 روزانه 20046  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 -
 روزانه 20047  دانشگاه شيراز هاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيند 5 -
 روزانه 20048  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20049  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -
 روزانه 20050  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 -
 روزانه 20051  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 -
 روزانه 20052  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 -
 روزانه 20053  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20054  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 روزانه 20055  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 -
زانهرو 20056  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 -  
 روزانه 20057  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 -
 روزانه 20058  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 -
 روزانه 20059  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
 روزانه 20060  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي مهندسي 9 -
 روزانه 20061  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 -
 روزانه 20062  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 16 -
 روزانه 20063  دانشگاه يزد اسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جد 11 -
 روزانه 20064  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20065  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 -
 روزانه 20066  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 روزانه 20067  دانشگاه تهران راحي فرآيندمهندسي شيمي گرايش ط 35 -

 روزانه 20068  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20069  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20070  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ش طراحي فرآيندمهندسي شيمي گراي 16 -
 روزانه 20071  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 روزانه 20072  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 -
 روزانه 20073  كرمان - نر دانشگاه شهيد باه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 -
 روزانه 20074  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -
 روزانه 20075  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 روزانه 20076  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 روزانه 20077  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندمه 5 -
 روزانه 20078  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 -
 روزانه 20079  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 روزانه 20080  دانشگاه صنعتي شيراز مي گرايش طراحي فرآيندمهندسي شي 12 -
 روزانه 20081  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   صيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تح گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 20082  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - تهران
 روزانه 20083  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20084  دانشگاه صنعتي همدان ايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي گر 10 -
 روزانه 20085  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 -
 روزانه 20086  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 روزانه 20087  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 روزانه 20088  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 -
 روزانه 20089  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 -
 روزانه 20090  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 روزانه 20091  دانشگاه ياسوج گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي  16 -
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 17 -  روزانه 20092  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 6 -  روزانه 20093  دانشگاه شيراز
سازي و كنترل ازي، شبيهس مهندسي شيمي گرايش مدل 10 -  روزانه 20094  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 5 -  روزانه 20095  دانشگاه فردوسي مشهد
 روزانه 20096  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
 روزانه 20097  زدانشگاه تبري مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 -
 روزانه 20098  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20099  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 10 -
 روزانه 20100  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -
 روزانه 20101  رازدانشگاه شي مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20102  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -
 روزانه 20103  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 14 -
 روزانه 20104  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20105  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش محيط زيست مهندسي 7 -
 روزانه 20106  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 5 -
 روزانه 20107  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 9 -
 روزانه 20108  )محل تحصيل واحد اهواز(فت دانشگاه صنعت ن مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 15 -
 روزانه 20109  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 12 -
 روزانه 20110  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 9 -
 روزانه 20111  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
 روزانه 20112  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 -
 روزانه 20113  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 -
 روزانه 20114  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 15 -
 روزانه 20115  دانشگاه شيراز ناوريمهندسي شيمي گرايش نانوف 15 -
 روزانه 20116  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 -
 روزانه 20117  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 -
 روزانه 20118  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
 روزانه 20119  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ليمرمهندسي شيمي گرايش پ 5 -
 روزانه 20120  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 -
 روزانه 20121  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
 روزانه 20122  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 18 -
 روزانه 20123  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مي گرايش پليمرمهندسي شي 10 -
 روزانه 20124  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
 روزانه 20125  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 -
 روزانه 20126  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
 روزانه 20127  دانشگاه تبريز هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 4 -
 روزانه 20128  دانشگاه سمنان هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 10 -
 روزانه 20129  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 17 -
 روزانه 20130  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  انتقالهاي  مهندسي شيمي گرايش پديده 9 -
 روزانه 20131  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 8 -
 روزانه 20132  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 4 -
 روزانه 20133  دزفول - صنعتي جندي شاپور  دانشگاه هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 15 -
 روزانه 20134  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 12 -
 روزانه 20135  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 6 -
 روزانه 20136  رفسنجان - )عج(دانشگاه ولي عصر هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 15 -
 روزانه 20137  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 12 -
 روزانه 20138  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 10 -

 روزانه 20139  ندانشگاه تهرا مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20140  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 -
 روزانه 20141  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 6 -
 روزانه 20142  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 -
 روزانه 20143  دانشگاه شيراز ايش راكتوراي گر مهندسي هسته 2 -

 روزانه 20144  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 20145  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوخت مهندسي هسته 3 -

 روزانه 20146  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش چرخه سوخت هندسي هستهم 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 20147  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20148  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نرژيهاي انرژي گرايش تكنولوژي ا مهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20149  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 2 -

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 20150  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 4 - ده محيط زيست تهرانمحل تحصيل دانشك
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 20151  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 20152  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

هاي انرژي يستمهاي انرژي گرايش س مهندسي سيستم 6 -  روزانه 20153  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 1 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 20154  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي 
 روزانه 20155  انشگاه اصفهاند هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 5 - نوين

 روزانه 20156  دانشگاه تهران هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 20157  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 5 -
 نوبت دوم 20158  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -
 نوبت دوم 20159  درسدانشگاه تربيت م مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 -
 نوبت دوم 20160  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -
 نوبت دوم 20161  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
 نوبت دوم 20162  اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -
 نوبت دوم 20163  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -
 نوبت دوم 20164  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20165  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شي 6 - تهران

 نوبت دوم 20166  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
 نوبت دوم 20167  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -
 نوبت دوم 20168  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
 نوبت دوم 20169  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 -
 نوبت دوم 20170  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 -
 نوبت دوم 20171  دانشگاه ايالم يمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداساز 6 -
 نوبت دوم 20172  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 -

 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 12 - 
محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن(دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 20173  )استان گيالن

 ش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گراي 15 - 
محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 20174  )رضوان شهر استان گيالن
 نوبت دوم 20175  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 -
 نوبت دوم 20176  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 -
 نوبت دوم 20177  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 -
 نوبت دوم 20178  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 -
بت دومنو 20179  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -  
 نوبت دوم 20180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
 نوبت دوم 20181  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 -
 نوبت دوم 20182  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 -
 نوبت دوم 20183  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 -
 نوبت دوم 20184  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 -
 نوبت دوم 20185  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 -
 نوبت دوم 20186  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 -
 نوبت دوم 20187  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 -
 نوبت دوم 20188  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 -
 نوبت دوم 20189  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 -
 نوبت دوم 20190  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 -
 نوبت دوم 20191  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 -
 نوبت دوم 20192  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -
 نوبت دوم 20193  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 -
 نوبت دوم 20194  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 -
 نوبت دوم 20195  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -
 نوبت دوم 20196  دانشگاه سمنان حي فرآيندمهندسي شيمي گرايش طرا 15 -
 نوبت دوم 20197  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
 نوبت دوم 20198  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20199  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20200  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20201  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 نوبت دوم 20202  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 -
 نوبت دوم 20203  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20204  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - تهران

 نوبت دوم 20205  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20206  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 نوبت دوم 20207  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
 نوبت دوم 20208  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -
 نوبت دوم 20209  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 -
 نوبت دوم 20210  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 -
 نوبت دوم 20211  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -
 نوبت دوم 20212  دانشگاه ياسوج طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 2 -
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 3 -  نوبت دوم 20213  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 2 -  نوبت دوم 20214  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 20215  دانشگاه اصفهان محيط زيستمهندسي شيمي گرايش  2 -
 نوبت دوم 20216  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20217  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 20218  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 20219  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ط زيستمهندسي شيمي گرايش محي 4 -
 نوبت دوم 20220  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 20221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
 نوبت دوم 20222  تهران دانشگاه مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 -
 نوبت دوم 20223  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 3 -
 نوبت دوم 20224  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
دوم نوبت 20225  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -  
 نوبت دوم 20226  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
 نوبت دوم 20227  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 7 -
 نوبت دوم 20228  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 -
 نوبت دوم 20229  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 -
 نوبت دوم 20230  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
 نوبت دوم 20231  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 نوبت دوم 20232  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 -



فني و مهندسيگروه هاي تحصيلي  جدول كدرشته محل                            1397دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

157 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )1كد ضريب (ندسي شيمي مجموعه مه - 1257  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 20233  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
 نوبت دوم 20234  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 نوبت دوم 20235  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
 نوبت دوم 20236  دانشگاه تبريز هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 2 -
 نوبت دوم 20237  دانشگاه سمنان هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 نوبت دوم 20238  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقال ش پديدهمهندسي شيمي گراي 3 -
 نوبت دوم 20239  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 4 -
 نوبت دوم 20240  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 نوبت دوم 20241  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقال دهمهندسي شيمي گرايش پدي 3 -
 نوبت دوم 20242  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 6 -
 نوبت دوم 20243  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاي انتقال مهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 نوبت دوم 20244  دانشگاه تربيت مدرس پزشكيمهندسي شيمي گرايش زيست  2 -

 نوبت دوم 20245  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20246  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 -
 نوبت دوم 20247  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 20248  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوخت مهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 20249  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 1 -

 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
نرژي و محيط هاي انرژي گرايش ا مهندسي سيستم

 زيست
 نوبت دوم 20250  دانشگاه تهران

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 20251  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي 

 نوبت دوم 20252  دانشگاه اصفهان هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 2 - نوين
 نوبت دوم 20253  دانشگاه تهران هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 1 - يل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحص

 مجازي دولتي 20254  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20255  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20256  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20257  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20258  تهران - اه علم و صنعت ايران دانشگ مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20259  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20260  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20261  دانشگاه تربيت مدرس رموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20262  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20263  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20264  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس  20265  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 20266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20267  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ل پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصي
 پرديس خودگردان 20268  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - تبريز

 پرديس خودگردان 20269  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20270  دانشگاه سمنان شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 17 - 
محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 20271  )خودگردان در چابهار
 پرديس خودگردان 20272  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ندمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20273  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20274  تهران - ران دانشگاه علم و صنعت اي مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20275  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 20276  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - تبريز
 پرديس خودگردان 20277  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 5 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ

 پرديس خودگردان 20278  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20279  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1 -

 پرديس خودگردان 20280  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20281  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 -

دگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 20282  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - تبريز

 پرديس خودگردان 20283  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 20284  دانشگاه تبريز قالهاي انت مهندسي شيمي گرايش پديده 4 - تبريز
 پرديس خودگردان 20285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20286  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش چرخه سوخت مهندسي هسته 3 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
 پرديس خودگردان 20288  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  هاي تجديدپذير مهندسي انرژي 9 -
 پيام نور 20289  تهران شمال -اه پيام نور استان تهران دانشگ مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 -
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 8 -  پيام نور 20290  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 20291  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -
 پيام نور 20292  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 -
 پيام نور 20293  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 -
 غيرانتفاعي 20294  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 -
 غيرانتفاعي 20295  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20296  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20297  آباد نجف -سسه غيرانتفاعي جامي مو مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20298  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20299  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 -
 غيرانتفاعي 20300  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي  20 -
 غيرانتفاعي 20301  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 غيرانتفاعي 20302  آباد نجف -موسسه غيرانتفاعي جامي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 غيرانتفاعي 20303  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  هندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندم 20 -
 غيرانتفاعي 20304  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 20 -
 غيرانتفاعي 20305  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 20306  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
 غيرانتفاعي 20307  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 -
 غيرانتفاعي 20308  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 -
 غيرانتفاعي 20309  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 -
 غيرانتفاعي 20310  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي سيستم مهندسي 20 -
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 20 -  غيرانتفاعي 20311  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 20 -  غيرانتفاعي 20312  بابل -تي مازندران موسسه غيرانتفاعي صنع

 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 20313  دانشگاه اروميه ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
 روزانه 20314  دانشگاه اصفهان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -

 روزانه 20315  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا ها سيستم سازي مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - فقط زن
 روزانه 20316  دانشگاه بجنورد ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
 روزانه 20317  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -
 روزانه 20318  دانشگاه تربيت مدرس ها ي سيستمساز مهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -
 روزانه 20319  دانشگاه تفرش ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

 ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن(دانشگاه تهران 
 روزانه 20320  )استان گيالن

 روزانه 20321  دانشگاه تهران ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 18 - تهاي دفترچهتوضيحات در ان
 روزانه 20322  تهران -دانشگاه خوارزمي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20323  دانشگاه سمنان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 -
 روزانه 20324  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 18 -

 روزانه 20325  تهران - دانشگاه شاهد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20326  كرمان - ر دانشگاه شهيد باهن ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -
 روزانه 20327  دانشگاه صنعتي اروميه ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 11 -
 روزانه 20328  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -

 ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - 
محل تحصيل پرديس (ران ته -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20329  )گرمسار
 روزانه 20330  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 روزانه 20331  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -
 روزانه 20332  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها سازي سيستم يش بهينهمهندسي صنايع گرا 18 -
 روزانه 20333  دانشگاه صنعتي شيراز ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -
 روزانه 20334  دانشگاه صنعتي قم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 12 -
 روزانه 20335  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ها تمسازي سيس مهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -
 روزانه 20336  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 28 -
 روزانه 20337  دانشگاه فردوسي مشهد ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

 روزانه 20338  دانشگاه قم ها سازي سيستم همهندسي صنايع گرايش بهين 10 - فقط مرد
 روزانه 20339  دانشگاه قم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن

 روزانه 20340  سنندج -دانشگاه كردستان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 روزانه 20341  بندر عباس -گان دانشگاه هرمز ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
 روزانه 20342  دانشگاه يزد ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 -
 روزانه 20343  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -
هروزان 20344  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -  
 روزانه 20345  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -
 روزانه 20346  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 4 -

 روزانه 20347  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت مهندسي حمل و نقل ريلي 16 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 نوبت دوم 20348  دانشگاه اروميه ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -
 نوبت دوم 20349  دانشگاه اصفهان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -

 نوبت دوم 20350  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - فقط زن
 نوبت دوم 20351  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 20352  دانشگاه تربيت مدرس ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -

 ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن(دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 20353  )استان گيالن

 نوبت دوم 20354  دانشگاه تهران ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 12 -
 نوبت دوم 20355  دانشگاه سمنان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 7 -
 نوبت دوم 20356  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها ستمسازي سي مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

 نوبت دوم 20357  تهران - دانشگاه شاهد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20358  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -
 نوبت دوم 20359  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سازي سيستم ندسي صنايع گرايش بهينهمه 6 -
 نوبت دوم 20360  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -

 محل تحصيل پرديس(تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 نوبت دوم 20361  )گرمسار

 نوبت دوم 20362  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 13 -
 نوبت دوم 20363  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -
 نوبت دوم 20364  دانشگاه صنعتي قم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 20365  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 20366  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 12 -
 نوبت دوم 20367  دانشگاه فردوسي مشهد ها يستمسازي س مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -

 نوبت دوم 20368  دانشگاه قم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - فقط زن
 نوبت دوم 20369  دانشگاه قم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - فقط مرد

 نوبت دوم 20370  بندر عباس -ان دانشگاه هرمزگ ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 20371  دانشگاه يزد ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 9 -
 نوبت دوم 20372  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -
وبت دومن 20373  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -  
 نوبت دوم 20374  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 20375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 3 -

 مجازي دولتي 20376  تهران -دانشگاه خوارزمي  ها مسازي سيست مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
 مجازي دولتي 20377  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - آموزش محور

 ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
كرج محل تحصيل پرديس خودگردان البرز (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 20378  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 20379  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   م دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنا گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 20380  تهران -دانشگاه خوارزمي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - تهران
 پرديس خودگردان 20381  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها سازي سيستم يع گرايش بهينهمهندسي صنا 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20382  تهران - دانشگاه شاهد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20383  دانشگاه صنعتي اروميه ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 11 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20384  دانشگاه صنعتي اصفهان ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20385  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها سازي سيستم سي صنايع گرايش بهينهمهند 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20386  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20387  سنندج -دانشگاه كردستان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20388  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20389  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوريمهندسي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 20390  المللي عسلويه مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 8 -
 پيام نور 20391  تهران شمال -يام نور استان تهران دانشگاه پ ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -
 پيام نور 20392  المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 10 -

 مجازي پيام نور 20393  مالتهران ش -دانشگاه پيام نور استان تهران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20394  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20395  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20396  قم -انشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش د ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20397  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20398  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20399  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20400  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20401  بابل -نتفاعي علوم و فنون مازندران دانشگاه غيرا ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20402  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -

 غيرانتفاعي 20403 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - فقط زن
)دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 20404

 غيرانتفاعي 20405  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20406  يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد ها سازي سيستم ع گرايش بهينهمهندسي صناي 20 -
 غيرانتفاعي 20407  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20408  اهكرمانش -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20409  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20410  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20411  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  ها زي سيستمسا مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20412  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
رانتفاعيغي 20413  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -  
 غيرانتفاعي 20414  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20415  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -

 غيرانتفاعي 20416  موسسه غيرانتفاعي كار ها سازي سيستم رايش بهينهمهندسي صنايع گ 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 20417  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20418  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20419  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20420  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20421  آستانه اشرفيه -هر آستان موسسه غيرانتفاعي م ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20422  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20423  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 20424  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي سالمت سيستم مهندسي صنايع گرايش 20 -
 غيرانتفاعي 20425  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  هاي سالمت مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20426  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 20 -
 غيرانتفاعي 20427  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 20428  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 )2كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

 روزانه 20429  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -
 روزانه 20430  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 14 -
 روزانه 20431  دانشگاه تهران هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 18 -

 روزانه 20432  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - فقط مرد -نتهاي دفترچه شرايط در ا
محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي واحد 

 روزانه 20433  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - تهران
 روزانه 20434  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالن ي صنايع گرايش سيستممهندس 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20435  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 11 -
 روزانه 20436  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -
 روزانه 20437  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 روزانه 20438  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -
 روزانه 20439  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 11 -
 روزانه 20440  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كالن هاي مهندسي صنايع گرايش سيستم 18 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه 20441  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - پيشرفت

 روزانه 20442  ربهشه -دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 9 -
 روزانه 20443  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 روزانه 20444  دانشگاه يزد هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -
 روزانه 20445  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 18 -
 نوبت دوم 20446  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 20447  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -
 نوبت دوم 20448  دانشگاه تهران هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 9 -
 نوبت دوم 20449  دانشگاه صنعتي اصفهان اي كالنه مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 20450  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 20452  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم 20453  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - پيشرفت

 نوبت دوم 20454  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 6 -
 نوبت دوم 20455  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -
 نوبت دوم 20456  دانشگاه يزد هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -

 مجازي دولتي 20457  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي كالن دسي صنايع گرايش سيستممهن 20 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 20458  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -
 پرديس خودگردان 20459  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -

 پرديس خودگردان 20460  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20462  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت 
 پرديس خودگردان 20463  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ي كالنها مهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 20464  المللي عسلويه مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 8 -
 پيام نور 20465  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -
 پيام نور 20466  المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -

 مجازي پيام نور 20467  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20468  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي كالن رايش سيستممهندسي صنايع گ 20 -
 غيرانتفاعي 20469  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20470  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20471  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كالن صنايع گرايش سيستم مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20472  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20473  دمشه - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20474  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20475  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20476  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  نهاي كال مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20477  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20478  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20479  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي كالن يش سيستممهندسي صنايع گرا 20 -
 غيرانتفاعي 20480  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20481  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -

 )3كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 20482  دانشگاه اصفهان پژوهي مهندسي صنايع گرايش آينده 4 -
 نوبت دوم 20483  دانشگاه اصفهان پژوهي مهندسي صنايع گرايش آينده 2 -
انتفاعيغير 20484  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  پژوهي مهندسي صنايع گرايش آينده 20 -  

 غيرانتفاعي 20485  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهي مهندسي صنايع گرايش آينده 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20486  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهي مهندسي صنايع گرايش آينده 15 - فقط مرد

 )4كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 20487  دانشگاه تربيت مدرس هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 7 -

 روزانه 20488  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20489  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 روزانه 20490  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  يهاي مال مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 روزانه 20491  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 -

زانهرو 20492  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 روزانه 20493  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20494  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 -
 روزانه 20495  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -
 روزانه 20496  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 10 -
 روزانه 20497  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -
 روزانه 20498  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره  12 -
 روزانه 20499  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 -
 روزانه 20500  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 -
 روزانه 20501  تهران -يركبير دانشگاه صنعتي ام مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20502  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - تهران

 نوبت دوم 20503  دانشگاه تربيت مدرس هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -
 نوبت دوم 20504  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 3 -
 نوبت دوم 20505  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 4 -
 نوبت دوم 20506  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 -
 نوبت دوم 20507  دانشگاه صنعتي اصفهان نجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و ز 4 -
 نوبت دوم 20508  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 -
 نوبت دوم 20510  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 -
 نوبت دوم 20511  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  لجستيك و زنجيره تأمين مهندسي صنايع گرايش 4 -
 نوبت دوم 20512  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 -
 نوبت دوم 20513  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 -

ل محل تحصي -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20514  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - تهران

 مجازي دولتي 20515  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20516  تهران -دانشگاه خوارزمي  و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك  20 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
 مجازي دولتي 20517  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 پرديس خودگردان 20518  تهران -انشگاه خوارزمي د هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - تهران

 پرديس خودگردان 20519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 20520  تهران -نشگاه خوارزمي دا مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 - تهران
 پرديس خودگردان 20521  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ايشگر/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 پرديس خودگردان 20522  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20523  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20524  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
نتفاعيغيرا 20525  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -  
 غيرانتفاعي 20526  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20527  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20528  مشهد -غيرانتفاعي اسرار موسسه  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20529  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20530  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 20531  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي مالي رايش سيستممهندسي صنايع گ 20 -
 غيرانتفاعي 20532  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20533  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20534  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20535  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20536  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  ش لجستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گراي 20 -
 غيرانتفاعي 20537  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 -
 غيرانتفاعي 20538  ابلب -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -
 غيرانتفاعي 20539  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -
 غيرانتفاعي 20540  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -
 غيرانتفاعي 20541  شاهين شهر اصفهان - انتفاعي عقيق موسسه غير مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 20542  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 20543  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 20544  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 )5كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 20545  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -

 روزانه 20546  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20547  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 4 -
 روزانه 20548  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - هشرايط در انتهاي دفترچ  روزانه 20549
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 20550  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - تهران
 روزانه 20551  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هندسيمهندسي صنايع گرايش مديريت م 16 -
 روزانه 20552  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 13 -
 نوبت دوم 20553  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -
 نوبت دوم 20554  رانته -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20555  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20556
 نوبت دوم 20557  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

 نوبت دوم 20558  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 -
 مجازي دولتي 20559  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

 مجازي دولتي 20560  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - وزش محورآم
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 20561  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 - تهران
 پرديس خودگردان 20562  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 20563  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 20564  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 16 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20565  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 20566  المللي عسلويه مركز بين -نور استان بوشهر  دانشگاه پيام مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 -
 پيام نور 20567  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -
 پيام نور 20568  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -

 مجازي پيام نور 20569  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - حورآموزش م
 غيرانتفاعي 20570  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20571  هرانت -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20572  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20573  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20574  بابل -اعي علوم و فنون مازندران دانشگاه غيرانتف مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20575  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20576  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20577  يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد يريت مهندسيمهندسي صنايع گرايش مد 20 -
 غيرانتفاعي 20578  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
تفاعيغيران 20579  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -  
 غيرانتفاعي 20580  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20581  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 20582  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي نقش جهان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 20583  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور
 )1كد ضريب (مهندسي در سوانح طبيعي  -  1262

 روزانه 20584  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 7 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 20585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 8 -

 نوبت دوم 20586  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 20587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 4 -

 مجازي دولتي 20588  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 20589  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي در سوانح طبيعي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )1كد ضريب (برداري  مهندسي نقشه -  1263
 روزانه 20590  دانشگاه تفرش يبرداري گرايش فتوگرامتر مهندسي نقشه 6 -
 روزانه 20591  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتري مهندسي نقشه 8 -
 روزانه 20592  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتري مهندسي نقشه 6 -
زانهرو 20593  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 8 -  
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 )1كد ضريب (برداري  مهندسي نقشه -  1263  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 20594  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 3 -
 روزانه 20595  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزي قشهمهندسي ن 8 -
 روزانه 20596  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 7 -
 روزانه 20597  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 10 -
 روزانه 20598  نشگاه اصفهاندا برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 6 -
 روزانه 20599  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 5 -
 روزانه 20600  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20601  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 4 - پرورشوزارت آموزش و 

 روزانه 20602  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 8 -
 روزانه 20603  دانشگاه شيراز برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 4 -
 روزانه 20604  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 8 -
 روزانه 20605  سنندج -دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 4 -

 - 6 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 روزانه 20606  فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و )GIS(جغرافيايي 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 5 - وزارت آموزش و پرورش
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 روزانه 20607  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  )GIS(جغرافيايي 

 - 8 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 روزانه 20608  دانشگاه تهران )GIS(جغرافيايي 

 - 12 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 روزانه 20609  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 
 نوبت دوم 20610  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتري مهندسي نقشه 4 -
 نوبت دوم 20611  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  داري گرايش فتوگرامتريبر مهندسي نقشه 6 -
 نوبت دوم 20612  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 2 -
 نوبت دوم 20613  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 2 -
 نوبت دوم 20614  شگاه تهراندان برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 4 -
 نوبت دوم 20615  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 1 -
 نوبت دوم 20616  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 10 -
بت دومنو 20617  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 2 -  
 نوبت دوم 20618  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 4 -
 نوبت دوم 20619  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 2 -
دوم نوبت 20620  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 4 -  
 نوبت دوم 20621  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 7 -

 - 2 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 نوبت دوم 20622  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان )GIS(جغرافيايي 

 - 4 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 نوبت دوم 20623  دانشگاه تهران )GIS(جغرافيايي 

 - 12 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 نوبت دوم 20624  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 20625  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 3 -
 پرديس خودگردان 20626  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 5 -

، دانشگاه )اي تي سي( مشترك با دانشكده
Twente  شرايط در انتهاي دفترچه -هلند 

 مشترك 20627  تهران -ه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگا برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 15 -
- 15 

هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه
 مشترك 20628  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 

يغيرانتفاع 20629  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  برداري گرايش ژئودزي مهندسي نقشه 20 -  
 غيرانتفاعي 20630  قم - موسسه غيرانتفاعي حكمت  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 20 -
 غيرانتفاعي 20631  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 20 -
 غيرانتفاعي 20632  اميركال بابل -آريان  موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 20 -

هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 20633  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  )GIS(جغرافيايي 

 - 20 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 غيرانتفاعي 20634  همدان -عمران و توسعه  موسسه غيرانتفاعي )GIS(جغرافيايي 

 - 20 
هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه

 غيرانتفاعي 20635  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني )GIS(جغرافيايي 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
 روزانه 20636  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 روزانه 20637  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20638  )محل تحصيل واحد فني و مهندسي خوي(دانشگاه اروميه  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 روزانه 20639  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 روزانه 20640  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 روزانه 20641  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20642  دانشگاه بناب مهندسي عمران گرايش سازه 16 -
 روزانه 20643  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
 روزانه 20644  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20645  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20646  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 19 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20647  تهران -جايي دانشگاه تربيت دبير شهيد ر مهندسي عمران گرايش سازه 5 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20648  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 11 -
 روزانه 20649  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20650  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 روزانه 20651  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  گرايش سازهمهندسي عمران  15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20652  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 18 -
 روزانه 20653  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 16 -

 روزانه 20654  تهران -خوارزمي  دانشگاه مهندسي عمران گرايش سازه 16 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20655  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 17 -
 روزانه 20656  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20657  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20658  ندانشگاه سمنا مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20659  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

ومد  اول
 روزانه 20660  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 20661  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش سازه 14 -
 روزانه 20662  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 16 -
 روزانه 20663  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  همهندسي عمران گرايش ساز 10 -
 روزانه 20664  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 -
 روزانه 20665  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 روزانه 20666  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20667  دانشگاه صنعتي اصفهان ي عمران گرايش سازهمهندس 20 -
 روزانه 20668  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 10 -

محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و 
 روزانه 20669  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 1 - زلزله

 روزانه 20670  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء عمران گرايش سازه مهندسي 4 -
 روزانه 20671  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 19 -
 روزانه 20672  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20673  دانشگاه صنعتي شاهرود ازهمهندسي عمران گرايش س 20 -
 روزانه 20674  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 28 -
 روزانه 20675  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 14 -
 روزانه 20676  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 18 -
 روزانه 20677  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دسي عمران گرايش سازهمهن 20 -
 روزانه 20678  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 8 -

 روزانه 20679  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط زن
 روزانه 20680  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط مرد

 روزانه 20681  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 11 -
 روزانه 20682  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 -
 روزانه 20683  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
 روزانه 20684  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20685  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20686  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 روزانه 20687  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20688  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20689  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
 روزانه 20690  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20691  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -
 روزانه 20692  اسوجدانشگاه ي مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 روزانه 20693  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 13 -
 روزانه 20694  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
 روزانه 20695  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
 روزانه 20696  قزوين -  )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش زلزله 15 -
 روزانه 20697  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20698  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20699  ه تربيت مدرسدانشگا مهندسي عمران گرايش زلزله 10 -
 روزانه 20700  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 14 -
 روزانه 20701  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 12 -
 روزانه 20702  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 روزانه 20703  دانشگاه سمنان ن گرايش زلزلهمهندسي عمرا 20 -
 روزانه 20704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
 روزانه 20705  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
 روزانه 20706  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
 روزانه 20707  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
 روزانه 20708  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
 روزانه 20709  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 -
 روزانه 20710  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ايش زلزلهمهندسي عمران گر 6 -
 روزانه 20711  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 13 -
 روزانه 20712  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 10 -
انهروز 20713  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -  
 روزانه 20714  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 روزانه 20715  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
 روزانه 20716  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 روزانه 20717  بابلسر - ندران دانشگاه ماز مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
 روزانه 20718  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
 روزانه 20719  المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 روزانه 20720  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 -
 روزانه 20721  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 20722  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20723  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20724  قزوين - ) ره(م خميني المللي اما دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 -
 روزانه 20725  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 روزانه 20726  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20727  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20728  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 روزانه 20729  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20730  ندانشگاه تهرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 -
 روزانه 20731  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 16 -
 روزانه 20732  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 20733  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 روزانه 20734  دانشگاه زنجان هندسي عمران گرايش ژئوتكنيكم 13 -
 روزانه 20735  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -

 روزانه 20736  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  حاتتوضي
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 20737  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 20738  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 -
 روزانه 20739  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 20740  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 روزانه 20741  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 20742  دانشگاه صنعتي اصفهان يش ژئوتكنيكمهندسي عمران گرا 4 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 20743  )گرمسار

 روزانه 20744  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 -
 روزانه 20745  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  وتكنيكمهندسي عمران گرايش ژئ 15 -
 روزانه 20746  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 روزانه 20747  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20748  اهروددانشگاه صنعتي ش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20749  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 -
 روزانه 20750  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20751  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 -
 روزانه 20752  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نيكمهندسي عمران گرايش ژئوتك 8 -
 روزانه 20753  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20754  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 روزانه 20755  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -

 روزانه 20756  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 - قط مردف
 روزانه 20757  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 روزانه 20758  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 -
 روزانه 20759  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 روزانه 20760  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 روزانه 20761  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 15 -
 روزانه 20762  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 روزانه 20763  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 روزانه 20764  مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 روزانه 20765  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
 روزانه 20766  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 -
 روزانه 20767  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 -
 روزانه 20768  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
 روزانه 20769  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 -
 روزانه 20770  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي عمران گرايش راه و ترابريمهندس 6 -
 روزانه 20771  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
 روزانه 20772  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
 روزانه 20773  انكرم - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
 روزانه 20774  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 روزانه 20775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 روزانه 20776  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 روزانه 20777  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 -
 روزانه 20778  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 -
 روزانه 20779  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 -
 روزانه 20780  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ان گرايش راه و ترابريمهندسي عمر 16 -
 روزانه 20781  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
 روزانه 20782  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 -
 روزانه 20783  ه يزددانشگا مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 -
 روزانه 20784  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 -
 روزانه 20785  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 12 -
 روزانه 20786  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 -
 روزانه 20787  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ت منابع آبمهندسي عمران گرايش مديري 8 -
 روزانه 20788  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 -
 روزانه 20789  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 7 -
 روزانه 20790  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بمهندسي عمران گرايش مديريت منابع آ 5 -
 روزانه 20791  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 12 -
 روزانه 20792  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 20793  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 -
 روزانه 20794  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 7 -

 روزانه 20795  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي
 روزانه 20796  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 20797  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 -
 روزانه 20798  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 روزانه 20799  تهران -ن طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدي مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 20800  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 20801  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 -
 روزانه 20802  انتهر - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 روزانه 20803  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 -
 روزانه 20804  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 -
 روزانه 20805  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 -
 روزانه 20806  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 -
 روزانه 20807  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 15 -
 روزانه 20808  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 روزانه 20809  دانشگاه اروميه هاي هيدروليكي آب و سازهمهندسي عمران گرايش  7 -
 روزانه 20810  دانشگاه بجنورد هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 13 -
 روزانه 20811  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 -
 روزانه 20812  دانشگاه بيرجند اي هيدروليكيه مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 -
 روزانه 20813  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 روزانه 20814  دانشگاه تبريز هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -
 روزانه 20815  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 20816  دانشگاه تربيت مدرس هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 روزانه 20817  دانشگاه تهران هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 -
 روزانه 20818  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 -
 روزانه 20819  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  هاي هيدروليكي عمران گرايش آب و سازه مهندسي 12 -
 روزانه 20820  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 روزانه 20821  دانشگاه زنجان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 19 -
 روزانه 20822  دانشگاه سمنان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 روزانه 20823  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 -
 روزانه 20824  دانشگاه شهركرد هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 18 -
 روزانه 20825  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هاي هيدروليكي هندسي عمران گرايش آب و سازهم 6 -
 روزانه 20826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 -

 روزانه 20827  اهواز -شگاه شهيد چمران دان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
 روزانه 20828  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 -
 روزانه 20829  دانشگاه شيراز هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 روزانه 20830  دانشگاه صنعتي اصفهان ليكيهاي هيدرو مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 روزانه 20831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 -
 روزانه 20832  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 روزانه 20833  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء هاي هيدروليكي و سازهمهندسي عمران گرايش آب  7 -
 روزانه 20834  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 9 -
 روزانه 20835  دانشگاه صنعتي سيرجان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 روزانه 20836  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 -
 روزانه 20837  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
وزانهر 20838  دانشگاه صنعتي شيراز هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 -  
 روزانه 20839  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 روزانه 20840  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 روزانه 20841  مشهددانشگاه فردوسي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -

 روزانه 20842  دانشگاه قم هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 18 - فقط زن
 روزانه 20843  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 روزانه 20844  دانشگاه مراغه هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 14 -
 روزانه 20845  دانشگاه يزد هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 -

 - 5 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20846  دانشگاه تبريز

 - 8 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20847  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20848  دانشگاه تهران

 - 7 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20849  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

امور آموزشي اين رشته در گرايش بين 
عمران  اي توسط دو دانشكده مهندسي رشته

 .شود و مهندسي دريا انجام مي
- 8 

هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه
 دريايي

 روزانه 20850  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20851  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

 - 8 
هاي  ي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازهمهندس
 دريايي

 روزانه 20852  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 7 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20853  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 5 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20854  ابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني ب

 - 9 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20855  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 16 - فقط مرد
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20856  دانشگاه قم

 - 5 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20857  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه 20858  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 روزانه 20859  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 -
 روزانه 20860  قزوين - ) ره(مام خميني المللي ا دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 -
 روزانه 20861  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
 روزانه 20862  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 -
 روزانه 20863  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
 روزانه 20864  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -
 روزانه 20865  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 13 -
 روزانه 20866  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 16 -
 روزانه 20867  گرگان -دانشگاه گلستان  ي عمران گرايش حمل و نقلمهندس 7 -
 روزانه 20868  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 9 -
 روزانه 20869  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 10 -
 روزانه 20870  دانشگاه تهران مديريت ساختمهندسي عمران گرايش  8 -

 روزانه 20871  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20872  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 4 -
 روزانه 20873  تهران -عتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگاه صن مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -
 روزانه 20874  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 8 -
 روزانه 20875  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 12 -
 روزانه 20876  سي مشهددانشگاه فردو مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 -
 روزانه 20877  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20878  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش محيط زيست 7 -
 روزانه 20879  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 -
 روزانه 20880  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -

 روزانه 20881  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 20882  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 12 - محل تحصيل تهران

 روزانه 20883  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -
 روزانه 20884  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  يستمهندسي عمران گرايش محيط ز 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب

 روزانه 20885  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي
 روزانه 20886  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 -
 روزانه 20887  فهاندانشگاه صنعتي اص مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 روزانه 20888  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 روزانه 20889  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 14 -
نهروزا 20890  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 12 -  
 روزانه 20891  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 -
 روزانه 20892  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -
 روزانه 20893  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش محيط زيست 7 -
 روزانه 20894  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -
 روزانه 20895  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 9 -
 روزانه 20896  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 روزانه 20897  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -

 روزانه 20898  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن مهندسي خطوط راه 18 - نشكده مهندسي راه آهنمحل تحصيل دا
 روزانه 20899  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  هاي دفاعي مهندسي پدافند غيرعامل گرايش سازه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
ل محل تحصي -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 20900  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعي مهندسي پدافند غيرعامل گرايش سازه 7 - تهران
 روزانه 20901  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي پدافند غيرعامل گرايش طراحي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 20902  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پدافند غيرعامل گرايش طراحي 7 - تهران
 روزانه 20903  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 20904  تهراندانشگاه  مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 20905  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 20906  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 20907  دانشگاه تهران ي محيط زيست گرايش مواد زائد جامدمهندس 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم 20908  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 20909  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 20910  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 20911  دانشگاه ايالم گرايش سازه مهندسي عمران 5 -
 نوبت دوم 20912  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 20913  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
دوم نوبت 20914  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش سازه 3 -  
 نوبت دوم 20915  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 نوبت دوم 20916  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 20917  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 20918  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 نوبت دوم 20919  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  دسي عمران گرايش سازهمهن 4 -
 نوبت دوم 20920  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 20921  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
 نوبت دوم 20922  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 20923  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 نوبت دوم 20924  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20925  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 20926  تبريز - شهيد مدني آذربايجان دانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 20927  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 10 -
 نوبت دوم 20928  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -

محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و 
 نوبت دوم 20929  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  همهندسي عمران گرايش ساز 1 - زلزله

 نوبت دوم 20930  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 19 -
 نوبت دوم 20931  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 20932  هروددانشگاه صنعتي شا مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 نوبت دوم 20933  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 20934  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 12 -
 نوبت دوم 20935  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 20936  انشگاه كاشاند مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
 نوبت دوم 20937  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 20938  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 20939  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
 نوبت دوم 20940  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ن گرايش سازهمهندسي عمرا 12 -
 نوبت دوم 20941  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 20942  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 20943  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
 نوبت دوم 20944  دانشگاه ياسوج هندسي عمران گرايش سازهم 6 -
 نوبت دوم 20945  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 20946  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 1 -
 نوبت دوم 20947  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 20948  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين زلهمهندسي عمران گرايش زل 3 -
 نوبت دوم 20949  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
ت دومنوب 20950  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - وزارت آموزش و پرورش  

 نوبت دوم 20951  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
 نوبت دوم 20952  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 10 -
 نوبت دوم 20953  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 20954  تبريز - ان دانشگاه شهيد مدني آذربايج مهندسي عمران گرايش زلزله 1 -
 نوبت دوم 20955  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -

محل اجراي پروژه ، مركز تحقيقات سازه و 
 نوبت دوم 20956  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - زلزله
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 )1كد ضريب (ن مجموعه مهندسي عمرا - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 20957  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 -
 نوبت دوم 20958  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  لزلهمهندسي عمران گرايش ز 2 -
 نوبت دوم 20959  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 نوبت دوم 20960  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -
دومنوبت  20961  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -  
 نوبت دوم 20962  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
 نوبت دوم 20963  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 نوبت دوم 20964  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20965  همدان -نا دانشگاه بوعلي سي مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 -
 نوبت دوم 20966  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20967  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
 نوبت دوم 20968  رفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 20969  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -
 نوبت دوم 20970  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20971  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20972  دانشگاه زنجان نيكمهندسي عمران گرايش ژئوتك 1 -
 نوبت دوم 20973  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -

 نوبت دوم 20974  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
وبت دومن 20975  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -  
 نوبت دوم 20976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20977  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20978  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  ن گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمرا 8 - 
 نوبت دوم 20979  )گرمسار

 نوبت دوم 20980  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 -
دوم نوبت 20981  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 -  
 نوبت دوم 20982  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20983  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -
 نوبت دوم 20984  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 -
 نوبت دوم 20985  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20986  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20987  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 -
دوم نوبت 20988  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -  
 نوبت دوم 20989  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 -
 نوبت دوم 20990  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 20991  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20992  بندر عباس -شگاه هرمزگان دان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 -
 نوبت دوم 20993  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 -
 نوبت دوم 20994  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 -
 نوبت دوم 20995  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 20996  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين راه و ترابري مهندسي عمران گرايش 2 -
 نوبت دوم 20997  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 20998  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 -
 نوبت دوم 20999  ندانشگاه سمنا مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21000  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21001  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 -
 نوبت دوم 21002  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
 نوبت دوم 21003  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21004  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 -
 نوبت دوم 21005  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21006  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
 نوبت دوم 21007  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
 نوبت دوم 21008  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
 نوبت دوم 21009  دانشگاه اصفهان ع آبمهندسي عمران گرايش مديريت مناب 2 -
 نوبت دوم 21010  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21011  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 4 -
 نوبت دوم 21012  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 7 -
 نوبت دوم 21013  دانشگاه زابل سي عمران گرايش مديريت منابع آبمهند 6 -
 نوبت دوم 21014  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 4 -
 نوبت دوم 21015  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 -
 نوبت دوم 21016  شگاه صنعتي اصفهاندان مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 -
 نوبت دوم 21017  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21018  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 8 -
 نوبت دوم 21019  دانشگاه صنعتي شاهرود آب مهندسي عمران گرايش مديريت منابع 8 -
 نوبت دوم 21020  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 2 -
 نوبت دوم 21021  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 -
 نوبت دوم 21022  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 -
 نوبت دوم 21023  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 3 -
 نوبت دوم 21024  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -
ت دومنوب 21025  دانشگاه اروميه هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -  
 نوبت دوم 21026  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 8 -
 نوبت دوم 21027  دانشگاه بيرجند هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 1 -
 نوبت دوم 21028  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21029  دانشگاه تبريز هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21030  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21031  دانشگاه تهران هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 -
 نوبت دوم 21032  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 -
 نوبت دوم 21033  دانشگاه زنجان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21034  دانشگاه سمنان يكيهاي هيدرول مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21035  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   يلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحص گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 نوبت دوم 21036  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 -
 نوبت دوم 21037  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
 نوبت دوم 21038  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي هيدروليكي آب و سازه مهندسي عمران گرايش 5 -
 نوبت دوم 21039  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 -
بت دومنو 21040  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 9 -  
 نوبت دوم 21041  دانشگاه صنعتي سيرجان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 -
 نوبت دوم 21042  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 -
 نوبت دوم 21043  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21044  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 3 -
 نوبت دوم 21045  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21046  دانشگاه مراغه هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 نوبت دوم 21047  دانشگاه يزد هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -

 - 3 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21048  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
ت دومنوب 21049  دانشگاه تهران  

 - 7 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21050  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

امور آموزشي اين رشته در گرايش بين 
اي توسط دو دانشكده مهندسي عمران  رشته

 .شود و مهندسي دريا انجام مي
- 8 

هاي  زهمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سا
 دريايي

 نوبت دوم 21051  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21052  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

 - 3 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21053  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 7 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21054  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21055  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 4 
 هاي مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 نوبت دوم 21056  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 نوبت دوم 21057  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 -
 نوبت دوم 21058  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
 نوبت دوم 21059  ي اصفهاندانشگاه صنعت مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -
 نوبت دوم 21060  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
 نوبت دوم 21061  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -
 نوبت دوم 21062  تهران - ن دانشگاه علم و صنعت ايرا مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
 نوبت دوم 21063  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -
 نوبت دوم 21064  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -
 نوبت دوم 21065  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 4 -
 نوبت دوم 21066  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 4 -
 نوبت دوم 21067  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 3 -
دومنوبت  21068  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 6 -  
 نوبت دوم 21069  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 2 -
 نوبت دوم 21070  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 21071  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش محيط زيست 1 -
 نوبت دوم 21072  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 2 -

 نوبت دوم 21073  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 نوبت دوم 21074  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 -
 نوبت دوم 21075  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 1 -
 نوبت دوم 21076  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 -
 نوبت دوم 21077  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 13 -
 نوبت دوم 21078  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 -
 نوبت دوم 21079  دانشگاه صنعتي شاهرود ندسي عمران گرايش محيط زيستمه 10 -
 نوبت دوم 21080  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 21081  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 21082  سي مشهددانشگاه فردو مهندسي عمران گرايش محيط زيست 2 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 21083  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعي مهندسي پدافند غيرعامل گرايش سازه 7 - تهران

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 21084  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پدافند غيرعامل گرايش طراحي 7 - تهران

 نوبت دوم 21085  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21086  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21087  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21088  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21089  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش مواد زائد جامد 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 مجازي دولتي 21090  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21091  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21092  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ت ساختمهندسي عمران گرايش مديري 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21093  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 - آموزش محور

دگردانپرديس خو 21094  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21095  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مهندسي عمران گرايش سازه 19 -  پرديس خودگردان 21096
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21097  دانشگاه تبريز هندسي عمران گرايش سازهم 19 - تبريز
 پرديس خودگردان 21098  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

يس خودگردانپرد 21099  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 21100  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - تهران
 پرديس خودگردان 21101  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 21102  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21103  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 10 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي

 مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21104  )خودگردان در چابهار
 پرديس خودگردان 21105  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  سي عمران گرايش سازهمهند 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21106  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رديس خودگردانپ 21107  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21108  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21109  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 21110  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 16 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل

 پرديس خودگردان 21111  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21112  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 7 - گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش

 پرديس خودگردان 21113  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21114  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21115  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21116  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 21117  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - تبريز

)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -  پرديس خودگردان 21118

 مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
ودگردان محل تحصيل پرديس خ(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21119  )واقع در كرج
 پرديس خودگردان 21120  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21121  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21122  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 21123  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21124  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
 پرديس خودگردان 21125  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21126  دانشگاه تبريز رايش ژئوتكنيكمهندسي عمران گ 10 - تبريز
)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -  پرديس خودگردان 21127

 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21128  )واقع در كرج
 پرديس خودگردان 21129  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21130  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پرديس خودگردان 21132  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21133  دانشگاه صنعتي شاهرود تكنيكمهندسي عمران گرايش ژئو 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21134  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21135  سدانشگاه تربيت مدر مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21136  )واقع در كرج
 پرديس خودگردان 21137  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21138  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 12 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 21139  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دانشگاه  محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 21140  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - تبريز

 پرديس خودگردان 21141  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21142  كرمانشاه -دانشگاه رازي  يش مديريت منابع آبمهندسي عمران گرا 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21143  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ت منابع آبمهندسي عمران گرايش مديري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 -  پرديس خودگردان 21145
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21146  دانشگاه تبريز اي هيدروليكيه مهندسي عمران گرايش آب و سازه 5 - تبريز
 پرديس خودگردان 21147  دانشگاه تربيت مدرس هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - 
يس خودگردان محل تحصيل پرد(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21148  )واقع در كرج

 هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 15 - 
محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21149  )خودگردان در چابهار
 پرديس خودگردان 21150  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21152  دانشگاه شيراز هاي هيدروليكي همهندسي عمران گرايش آب و ساز 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21153  دانشگاه صنعتي سيرجان هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21154  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 5 - تبريز
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21155  دانشگاه تبريز

 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 اييدري
 پرديس خودگردان 21156  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21157  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
هاي  مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 پرديس خودگردان 21158  بندر عباس -ان دانشگاه هرمزگ

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 پرديس خودگردان 21159  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 5 - تهران

 مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 پرديس خودگردان 21160  )علوم در جزيره كيشخودگردان مهندسي و 

 پرديس خودگردان 21161  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21162  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 4 - تبريز
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 21163  تهران -دانشگاه خوارزمي  زيست مهندسي عمران گرايش محيط 6 - تهران
 پرديس خودگردان 21164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 21165  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش محيط زيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21166  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21167  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش محيط زيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 21168  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هندسي عمران گرايش سازهم 10 -
 پيام نور 21169  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 -
 پيام نور 21170  عسلويه المللي مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 -
 پيام نور 21171  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 -
 پيام نور 21172  المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 -
 پيام نور 21173  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي هيدروليكي سازه مهندسي عمران گرايش آب و 10 -
 پيام نور 21174  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 10 -
م نورپيا 21175  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 -  

 مجازي پيام نور 21176  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21177  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21178  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21179  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21180  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21181  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21182  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21183  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
عيغيرانتفا 21184  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -  
 غيرانتفاعي 21185  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21186  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
تفاعيغيران 21187  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -  
 غيرانتفاعي 21188  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21189  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21190  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21191  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21192  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21193  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21194  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21195  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
يغيرانتفاع 21196  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -  
 غيرانتفاعي 21197  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21198  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21199  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21200  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21201  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21202  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21203  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار عمران گرايش سازهمهندسي  20 -
 غيرانتفاعي 21204  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21205  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21206  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مران گرايش سازهمهندسي ع 20 -
 غيرانتفاعي 21207  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21208  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21209  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  زهمهندسي عمران گرايش سا 20 -
 غيرانتفاعي 21210  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21211  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21212  كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم  موسسه مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21213  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21214  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21215  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21216  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21217  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21218  قزوين - موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21219  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21220  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21221  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21222  رامسر - موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21223  سمنان - موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21224  تبريز -اعي رشديه موسسه غيرانتف مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21225  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21226  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21227  اهكرمانش -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21228  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21229  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21230  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21231  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21232  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21233  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21234  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  همهندسي عمران گرايش ساز 20 -
 غيرانتفاعي 21235  آستارا - موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21236  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صالحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21237  )ويژه برادران(تهران  -وسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين م مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21238  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21239  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21240  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21241  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 21242  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21243  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21244  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  زهمهندسي عمران گرايش سا 20 -
 غيرانتفاعي 21245  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21246  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21247  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21248  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21249  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21250  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21251  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21252  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21253  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21254  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21255  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21256  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21257  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21258  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21259  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21260  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21261  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21262  آباد نجفموسسه غيرانتفاعي  مران گرايش سازهمهندسي ع 20 -
 غيرانتفاعي 21263  زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21264  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21265  ه غيرانتفاعي ايوانكيدانشگا مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21266  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21267  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21268  اصفهان -اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21269  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21270  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -

 غيرانتفاعي 21271  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  زلزلهمهندسي عمران گرايش  20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21272  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21273  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21274  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  يش زلزلهمهندسي عمران گرا 20 -
 غيرانتفاعي 21275  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21276  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21277  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  يش زلزلهمهندسي عمران گرا 20 -
 غيرانتفاعي 21278  مشهد - موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21279  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21280  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  ايش زلزلهمهندسي عمران گر 20 -
 غيرانتفاعي 21281  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21282  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21283  رانتفاعي شاهرودموسسه غي مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21284  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -

 غيرانتفاعي 21285  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21286  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21287  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21288  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21289  گرمسار - وسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني م مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21290  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
عيغيرانتفا 21291  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -  
 غيرانتفاعي 21292  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 21293  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
رانتفاعيغي 21294  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -  
 غيرانتفاعي 21295  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21296  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21297  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21298  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21299  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21300  فريدونكنار -ديسان موسسه غيرانتفاعي پر مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21301  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21302  مشهد - موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21303  خوزستان -عي جهاد دانشگاهي موسسه غيرانتفا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21304  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21305  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21306  تبريز -نتفاعي سراج موسسه غيرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21307  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21308  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21309  بابل -يرانتفاعي طبري موسسه غ مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21310  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21311  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21312  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  تكنيكمهندسي عمران گرايش ژئو 20 -
 غيرانتفاعي 21313  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21314  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21315  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم ان گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمر 20 -
 غيرانتفاعي 21316  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21317  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
 غيرانتفاعي 21318  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21319  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
رانتفاعيغي 21320  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -  
 غيرانتفاعي 21321  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 21322  فريدونكنار –موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21323  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21324  اصفهان - پيشرو  موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21325  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21326  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21327  ابهر - يرانتفاعي صائب موسسه غ مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21328  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21329  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21330  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  دسي عمران گرايش راه و ترابريمهن 20 -
 غيرانتفاعي 21331  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 21332  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -

 غيرانتفاعي 21333  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21334  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21335  ابهر - اعي صائب موسسه غيرانتف مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21336  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21337  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21338  موسسه غيرانتفاعي كرمان مران گرايش مديريت منابع آبمهندسي ع 20 -
 غيرانتفاعي 21339  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21340  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -
 غيرانتفاعي 21341  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21342  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21343  اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  دانشگاه هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21344  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21345  )خواهرانويژه (تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21346  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21347  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21348  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي هيدروليكي همهندسي عمران گرايش آب و ساز 20 -
 غيرانتفاعي 21349  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21350  شتر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21351  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21352  رامسر - موسسه غيرانتفاعي رحمان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21353  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صالحان  هيدروليكيهاي  مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -

 غيرانتفاعي 21354  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21355  گرمسار - عالالدوله سمناني موسسه غيرانتفاعي  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21356  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
انتفاعيغير 21357  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -  
 غيرانتفاعي 21358  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -
 غيرانتفاعي 21359  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 20 -

هاي  ر و سازهمهندسي عمران گرايش سواحل، بناد 20 - 
 غيرانتفاعي 21360  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  دريايي

 غيرانتفاعي 21361  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -
 غيرانتفاعي 21362  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -
 غيرانتفاعي 21363  مشهد - موسسه غيرانتفاعي توس  مل و نقلمهندسي عمران گرايش ح 20 -
 غيرانتفاعي 21364  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -
 غيرانتفاعي 21365  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 -
 غيرانتفاعي 21366  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  ش حمل و نقلمهندسي عمران گراي 20 -
 غيرانتفاعي 21367  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21368  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21369  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21370  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21371  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21372  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21373  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21374  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21375  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21376  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21377  مشهد - وس موسسه غيرانتفاعي ت مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21378  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21379  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21380  ساري -زبهان موسسه غيرانتفاعي رو مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21381  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21382  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21383  گرمسار - عالالدوله سمناني  موسسه غيرانتفاعي مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21384  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21385  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21386  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21387  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
انتفاعيغير 21388  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -  
 غيرانتفاعي 21389  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21390  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21391  تهران -ري و هنر پارس موسسه غيرانتفاعي معما مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21392  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 21393  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21394  رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21395  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21396  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21397  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  حيط زيستمهندسي عمران گرايش م 20 -
 غيرانتفاعي 21398  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21399  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 5 -
 غيرانتفاعي 21400  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 21401  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  محيط زيستمهندسي عمران گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 21402  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21403  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 21404  آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 21405  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 21406  تهران -غيرانتفاعي مجازي نور طوبي موسسه  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 21407  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 40 - آموزش محور

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 21408  كدانشگاه ارا مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 روزانه 21409  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 روزانه 21410  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 -
 روزانه 21411  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 9 -
 روزانه 21412  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين ليدمهندسي مكانيك گرايش ساخت تو 11 -
 روزانه 21413  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 17 -
 روزانه 21414  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 11 -

ي شاغل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پيمان
 روزانه 21415  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21416  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -
 روزانه 21417  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 -
 روزانه 21418  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 روزانه 21419  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 16 -
 روزانه 21420  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 16 -
نهروزا 21421  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -  
 روزانه 21422  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 -
 روزانه 21423  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -

 روزانه 21424  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
 روزانه 21425  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 روزانه 21426  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -
 روزانه 21427  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -
 روزانه 21428  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 روزانه 21429  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 6 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هروزان 21430  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 7 - تهران  

 روزانه 21431  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 -
 روزانه 21432  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -
 روزانه 21433  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 روزانه 21434  دانشگاه كاشان گرايش ساخت توليدمهندسي مكانيك  9 -
 روزانه 21435  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 روزانه 21436  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 16 -
 روزانه 21437  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -
 روزانه 21438  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 12 -
 روزانه 21439  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيك مهندسي سيستم 7 -

وزانهر 21440  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيك مهندسي سيستم 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  
 نوبت دوم 21441  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 -
 نوبت دوم 21442  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 -
 نوبت دوم 21443  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 4 -
 نوبت دوم 21444  انشگاه بيرجندد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 -
 نوبت دوم 21445  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -
 نوبت دوم 21446  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 11 -
 نوبت دوم 21447  و فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -
 نوبت دوم 21448  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21449  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 -
 نوبت دوم 21450  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21451  دانشگاه زنجان انيك گرايش ساخت توليدمهندسي مك 2 -
 نوبت دوم 21452  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 نوبت دوم 21453  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21454  انتهر -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 -

 نوبت دوم 21455  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
 نوبت دوم 21456  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 -
 نوبت دوم 21457  تهران -ه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگا مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 -
 نوبت دوم 21458  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 -
 نوبت دوم 21459  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 21460  دانشگاه صنعتي مالك اشتر رايش ساخت توليدمهندسي مكانيك گ 7 - تهران

 نوبت دوم 21461  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 -
 نوبت دوم 21462  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 نوبت دوم 21463  دانشگاه فردوسي مشهد يدمهندسي مكانيك گرايش ساخت تول 2 -
 نوبت دوم 21464  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21465  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 3 -
 نوبت دوم 21466  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 -
 نوبت دوم 21467  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -
 نوبت دوم 21468  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 -
 نوبت دوم 21469  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيك مهندسي سيستم 3 -

 نوبت دوم 21470  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيك مهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 مجازي دولتي 21471  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21472  تهران -  دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21473  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21474  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 17 - تبريز
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 21475  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 21476  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 21477  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21478  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21479  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21480  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 14 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 21481  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دو محل تحصيل پرديس خودگردان شماره 

 پرديس خودگردان 21482  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 13 - بندرعباس
 پيام نور 21483  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 10 -
 غيرانتفاعي 21484  بابل -ن مازندران دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنو مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21485  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21486  آباد نجف -موسسه غيرانتفاعي جامي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21487  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  دمهندسي مكانيك گرايش ساخت تولي 20 -
 غيرانتفاعي 21488  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21489  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -
 غيرانتفاعي 21490  )محل تحصيل واحد رفسنجان(موسسه غيرانتفاعي كار  دسي مكانيك گرايش ساخت توليدمهن 20 -

 غيرانتفاعي 21491  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 21492  رودبار - موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 21493  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -
 روزانه 21494  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
انهروز 21495  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 -  
 روزانه 21496  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21497  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -
 روزانه 21498  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -
 روزانه 21499  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -
 روزانه 21500  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 21501  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  8 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21502  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -
 روزانه 21503  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 45 -

 روزانه 21504  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  يش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرا 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 21505  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -
 روزانه 21506  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21507  )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش  20 -
 روزانه 21508  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -
 روزانه 21509  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21510  نشگاه سمناندا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21511  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21512  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21513  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21514  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 -
 روزانه 21515  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21516  )محل تحصيل واحد آبادان( دانشگاه صنعت نفت مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 روزانه 21517  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21518  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 -
 روزانه 21519  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21520  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرا 15 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري خودرو  روزانه 21521  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -
هاي نو محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري  روزانه 21522  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كارب 4 -

 روزانه 21523  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21524  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21525  دانشگاه صنعتي سيرجان حي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طرا 20 -
 روزانه 21526  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21527  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 51 -
 روزانه 21528  شيرازدانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -
 روزانه 21529  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 روزانه 21530  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -
 روزانه 21531  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

محل تحصيل  -ي دفترچه شرايط در انتها
 روزانه 21532  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21533
 روزانه 21534  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل يش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرا 20 -
 روزانه 21535  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 43 -
 روزانه 21536  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21537  دانشگاه كاشان برديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كار 20 -
 روزانه 21538  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -

دو نفر از دانشجويان واجد شرايط با نظر دانشكده، 
فرانسه  ENSAMبه دوره مشترك با دانشگاه 

شرايط عمومي و اختصاصي دوره . گردند اعزام مي
 .گردد طالع رساني ميدر سايت دانشگاه ا

 روزانه 21539  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 روزانه 21540  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 روزانه 21541  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21542  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي 6 -
 روزانه 21543  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -
 روزانه 21544  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 روزانه 21545  ي و مهندسي گلپايگاندانشكده فن مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 روزانه 21546  دانشگاه تهران مهندسي فناوري ماهواره 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   لنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصي گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 روزانه 21547  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره 5 - هاي نوين فناوري

 روزانه 21548  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريلي مهندسي ماشين 22 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي هوايي مهندسي هوافضا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21549
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 21550  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هوايي مهندسي هوافضا گرايش سازه 5 - تهران
 نوبت دوم 21551  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
 نوبت دوم 21552  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 21553  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 21554  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 21555  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 21556  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
 نوبت دوم 21557  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 -
 نوبت دوم 21558  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 21559  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 21560  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 21561  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 21562  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -
 نوبت دوم 21563  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 21564  دانشگاه سمنان ندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمه 15 -
 نوبت دوم 21565  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -
 نوبت دوم 21566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -
 نوبت دوم 21567  دانشگاه صنعتي اصفهان حي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طرا 20 -
 نوبت دوم 21568  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري خودرو  نوبت دوم 21569  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 21570  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو

 نوبت دوم 21571  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 نوبت دوم 21572  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  11 -
 نوبت دوم 21573  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
 نوبت دوم 21574  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 نوبت دوم 21575  ي قمدانشگاه صنعت مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 21576  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 21577  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ك گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكاني 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21578
 نوبت دوم 21579  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -
وبت دومن 21580  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 36 -  
 نوبت دوم 21581  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
 نوبت دوم 21582  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -
 نوبت دوم 21583  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 21584  رشت -دانشگاه گيالن  ش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گراي 8 -
 نوبت دوم 21585  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 21586  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 21587  سوجدانشگاه يا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 21588  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 -
 نوبت دوم 21589  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

وبت دومن 21590  دانشگاه تهران مهندسي فناوري ماهواره 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوبت دوم 21591  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري ماهواره 3 - هاي نوين فناوري

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 21592  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هوايي مهندسي هوافضا گرايش سازه 5 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي هوايي مهندسي هوافضا گرايش سازه 8 - انتهاي دفترچه شرايط در  نوبت دوم 21593
 مجازي دولتي 21594  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21595  دانشگاه اصفهان مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21596  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 - تبريز
 پرديس خودگردان 21597  ه تربيت مدرسدانشگا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 21598  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
يس خودگردان محل تحصيل پرد(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 21599  )واقع در كرج
 پرديس خودگردان 21600  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ردانپرديس خودگ 21601  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21602  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21603  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21604  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21605  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21606  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21607  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 21608  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 21609  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 43 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21610  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
 پرديس خودگردان 21611  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21612  رشت -دانشگاه گيالن  حي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طرا 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21613  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 21614  تهران - و صنعت ايران  دانشگاه علم مهندسي فناوري ماهواره 5 - دانشگاه

پردو در كشور  - مشترك با دانشگاه اينديانا
 مشترك 21615  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه -آمريكا 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 21616  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 پيام نور 21617  مركز شيراز -ستان فارس دانشگاه پيام نور ا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -
 غيرانتفاعي 21618  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21619  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21620  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21621  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21622  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21623  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  احي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طر 20 -
 غيرانتفاعي 21624  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21625  آباد نجف -موسسه غيرانتفاعي جامي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21626  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21627  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21628  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21629  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21630  موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 غيرانتفاعي 21631  موسسه غيرانتفاعي كار انيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي مك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 21632  رودبار - موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21633  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 21634  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  20 -

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 21635  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 -
 روزانه 21636  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21637  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 -
 روزانه 21638  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21639  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21640  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  بين دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 روزانه 21641  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 -
 روزانه 21642  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -

 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
 روزانه 21643  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21644  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21645  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21646  دانشگاه تهران ي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندس 30 -

 روزانه 21647  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 21648  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 -
 روزانه 21649  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 روزانه 21650  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 روزانه 21651  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 روزانه 21652  دانشگاه زنجان مكانيك گرايش تبديل انرژي مهندسي 17 -
 روزانه 21653  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21654  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21655  كرددانشگاه شهر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21656  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21657  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -
 روزانه 21658  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -
 روزانه 21659  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21660  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21661  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21662  دانشگاه صنعتي اروميه انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  19 -
 روزانه 21663  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 -
 روزانه 21664  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 -

 روزانه 21665  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ل انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبدي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 روزانه 21666  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 روزانه 21667  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21668  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  يش تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرا 14 -
 روزانه 21669  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21670  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 31 -
 روزانه 21671  سوسنگرد -عتي شهداي هويزه دانشگاه صن مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -
 روزانه 21672  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
 روزانه 21673  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
 روزانه 21674  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - ايط در انتهاي دفترچهشر  روزانه 21675
 روزانه 21676  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21677  تهران - صنعت ايران  دانشگاه علم و مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 -

 روزانه 21678  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط زن
 روزانه 21679  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط مرد

 روزانه 21680  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 -
 روزانه 21681  سنندج -دانشگاه كردستان  يك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكان 20 -

دو نفر از دانشجويان واجد شرايط با نظر دانشكده، 
فرانسه  ENSAMبه دوره مشترك با دانشگاه 

شرايط عمومي و اختصاصي دوره . گردد اعزام مي
 .گردد در سايت دانشگاه اطالع رساني مي

 روزانه 21682  رشت -دانشگاه گيالن  رژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل ان 16 -

 روزانه 21683  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21684  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 -
 روزانه 21685  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 -
 روزانه 21686  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 روزانه 21687  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 روزانه 21688  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

 روزانه 21689  دانشگاه تهران هاي آبي مهندسي مكانيك گرايش ماشين 5 - هاي فني نشكدهمحل تحصيل پرديس دا
 روزانه 21690  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 9 - فقط زن
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 21691  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 -

 روزانه 21692  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 - نمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوي
 روزانه 21693  دانشگاه سمنان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 8 -
 روزانه 21694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 7 -
 روزانه 21695  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي ي سيستممهندس 10 -

 روزانه 21696  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 21697  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 7 -

 - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 21698  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 21699  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  ي سيستممهندس
 زيست

 روزانه 21700  دانشگاه سمنان

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 21701  دانشگاه شيراز

 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 21702  انتهر -دانشگاه صنعتي شريف 

 9 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
 روزانه 21703  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 6 -  روزانه 21704  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 6 - دانشكده علوم و فنون نوين محل تحصيل  روزانه 21705  دانشگاه تهران

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 7 -  روزانه 21706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 5 -  روزانه 21707  اهواز -چمران  دانشگاه شهيد
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 9 -  روزانه 21708  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 8 -  روزانه 21709  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي انرژي گرايش سيستمهاي انرژي  مهندسي سيستم 10 -  روزانه 21710  دانشگاه صنعتي شاهرود

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 21711  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 21712  ه كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفت پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 10 -

 روزانه 21713  دانشگاه تهران پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 21714  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 7 -
 روزانه 21715  ت كرجمشكين دش - پژوهشگاه مواد و انرژي  پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 5 -
 روزانه 21716  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 21717  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 - فيزيك

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 21718  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي اي گرايش گداخت هسته ندسي هستهمه 1 - فيزيك

 روزانه 21719  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 -
 روزانه 21720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 -
 روزانه 21721  يرازدانشگاه ش اي گرايش راكتور مهندسي هسته 4 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 21722  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - فيزيك

 روزانه 21723  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
مهندسي انرژي و  محل تحصيل دانشكده

 روزانه 21724  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 - فيزيك
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21725
تحصيل  محل -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 21726  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 - تهران
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21727
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 21728  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 5 - تهران
 نوبت دوم 21729  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 نوبت دوم 21730  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
 نوبت دوم 21731  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
 نوبت دوم 21732  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 نوبت دوم 21733  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
 نوبت دوم 21734  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
 نوبت دوم 21735  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 نوبت دوم 21736  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
 نوبت دوم 21737  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 نوبت دوم 21738  دانشگاه تفرش دسي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهن 4 -
 نوبت دوم 21739  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 نوبت دوم 21740  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
 نوبت دوم 21741  بوشهر - ج فارس دانشگاه خلي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 نوبت دوم 21742  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
 نوبت دوم 21743  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 نوبت دوم 21744  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -
 نوبت دوم 21745  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
 نوبت دوم 21746  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
 نوبت دوم 21747  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -
 نوبت دوم 21748  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 -
 نوبت دوم 21749  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 11 -

 نوبت دوم 21750  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 نوبت دوم 21751  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 نوبت دوم 21752  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
وبت دومن 21753  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -  
 نوبت دوم 21754  سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 نوبت دوم 21755  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

)تحصيل شاهين شهر اصفهانمحل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21756
 نوبت دوم 21757  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 -
 نوبت دوم 21758  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 21759  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 نوبت دوم 21760  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -
 نوبت دوم 21761  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 نوبت دوم 21762  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 -
 نوبت دوم 21763  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
 نوبت دوم 21764  دانشگاه يزد مكانيك گرايش تبديل انرژي مهندسي 8 -
 نوبت دوم 21765  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

 نوبت دوم 21766  دانشگاه تهران هاي آبي مهندسي مكانيك گرايش ماشين 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 نوبت دوم 21767  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي سيستممهندسي  6 - فقط زن

 نوبت دوم 21768  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 1 -
 نوبت دوم 21769  دانشگاه تهران هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي سيستم مهندسي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 21770  دانشگاه سمنان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 -
 نوبت دوم 21771  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 2 -
 نوبت دوم 21772  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي ممهندسي سيست 10 -
 نوبت دوم 21773  دانشگاه كاشان هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 4 -

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم 1 - 
 نوبت دوم 21774  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان زيست

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 21775  دانشگاه تهران زيست

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم 4 - 
 نوبت دوم 21776  دانشگاه سمنان زيست

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  يستممهندسي س 4 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
 نوبت دوم 21777  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  زيست

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 4 -  نوبت دوم 21778  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 21779  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 9 -  نوبت دوم 21780  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 4 -  نوبت دوم 21781  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي انرژي گرايش سيستمهاي انرژي  مهندسي سيستم 10 -  نوبت دوم 21782  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 21783  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 2 -

 نوبت دوم 21784  دانشگاه تهران پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 21785  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 2 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 21786  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي اي گرايش گداخت هسته مهندسي هسته 1 - فيزيك

 نوبت دوم 21787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 نوبت دوم 21788  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 - فيزيك
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

ومنوبت د 21789  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 - تهران  

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21790
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21791
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 21792  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي 5 - تهران
 مجازي دولتي 21793  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21794  دانشگاه فردوسي مشهد يل انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبد 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21795  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21796  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
محل تحصيل دانشكده  -آموزش محور 

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم 40 - ي نوينها فناوري
 مجازي دولتي 21797  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  زيست

 پرديس خودگردان 21798  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21799  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - تبريز
 پرديس خودگردان 21800  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

گردان البرز كرج محل تحصيل پرديس خود(دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 پرديس خودگردان 21801  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 21802  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21803  دانشگاه سمنان ژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل انر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21804  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21805  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21806  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21807  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21808  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
ردانپرديس خودگ 21809  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش  

 پرديس خودگردان 21810  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 30 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21811  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21812  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 پرديس خودگردان 21813  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - بندرعباس
 پرديس خودگردان 21814  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21815  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  هاي آبي مهندسي مكانيك گرايش ماشين 15 -
 پرديس خودگردان 21816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژيهاي انرژي گرايش تكنولوژي انر مهندسي سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 21817  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21818  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  زيست

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 21820  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(نشگاه تهران دا پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 6 -

 پرديس خودگردان 21821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذير هاي تجديد مهندسي انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21822  اه شيرازدانشگ اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

 پرديس خودگردان 21823  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 1 - فيزيك
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 پرديس خودگردان 21824  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتور مهندسي هسته 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21825  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21826  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتور مهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 

س خودگردانپردي 21827  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكي مهندسي هسته 1 - فيزيك  

 پيام نور 21828  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 پيام نور 21829  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
 غيرانتفاعي 21830  مشهد -انتفاعي خيام دانشگاه غير مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21831  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21832  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21833  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  رژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل ان 20 -
 غيرانتفاعي 21834  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21835  خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21836  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هندسي مكانيك گرايش تبديل انرژيم 20 -
 غيرانتفاعي 21837  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
اعيغيرانتف 21838  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -  
 غيرانتفاعي 21839  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21840  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21841  فريدونكنار -پرديسان موسسه غيرانتفاعي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21842  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21843  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21844  آباد نجف -موسسه غيرانتفاعي جامي  انرژي مهندسي مكانيك گرايش تبديل 20 -
 غيرانتفاعي 21845  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21846  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21847  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندس 20 -
 غيرانتفاعي 21848  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21849  لباب -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21850  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21851  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21852  سلماس -عي معراج موسسه غيرانتفا مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 21853  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

پير و ماري كوري   با همكاري دانشگاه
 شرايط در انتهاي دفترچه –فرانسه 

 غيرانتفاعي 21854  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 21855  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 -
 روزانه 21856  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 -
 روزانه 21857  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 روزانه 21858  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 21859  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

 روزانه 21860  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 -
 روزانه 21861  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 14 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

 روزانه 21862  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 -
 روزانه 21863  تهران - ان دانشگاه علم و صنعت اير مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 -
 نوبت دوم 21864  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -
 نوبت دوم 21865  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 -
 نوبت دوم 21866  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -

 نوبت دوم 21867  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - ينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون نو
 نوبت دوم 21868  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده

 نوبت دوم 21869  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -
 نوبت دوم 21870  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - ده مهندسي پزشكيمحل تحصيل دانشك

 نوبت دوم 21871  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 -
 نوبت دوم 21872  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 21873  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 15 - تبريز

 پرديس خودگردان 21874  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )5كد ضريب (انيك مجموعه مهندسي مك -  1267

 روزانه 21875  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 4 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 21876  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 3 - وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 21877  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ك گرايش سيستم محركه خودرومهندسي مكاني 5 -
 روزانه 21878  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 8 -

 روزانه 21879  تهران - نعت ايران دانشگاه علم و ص مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 16 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 21880  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 8 - تهران
 نوبت دوم 21881  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 2 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 نوبت دوم 21882  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 3 - زارت آموزش و پرورشو

 نوبت دوم 21883  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -
 نوبت دوم 21884  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  درومهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خو 3 -

 نوبت دوم 21885  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 21886  تي مالك اشتردانشگاه صنع مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 8 - تهران
 مجازي دولتي 21887  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 21888  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 4 - تبريز
 پرديس خودگردان 21889  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 16 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
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  )6كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
دمحل ك  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 5 
هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 روزانه 21890  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم 16 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 خودرو

 روزانه 21891  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت
 روزانه 21892  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت خودرو 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم 4 - 
 خودرو

 نوبت دوم 21893  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم

 نوبت دوم 21894  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرو
 نوبت دوم 21895  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت خودرو 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

 40 - آموزش محور
هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 مجازي دولتي 21896  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي ديناميكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي سيستم

 خودرو
 پرديس خودگردان 21897  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 )7كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 21898  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 4 -

 روزانه 21899  تهران -  دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 16 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 نوبت دوم 21900  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 4 -

 نوبت دوم 21901  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 مجازي دولتي 21902  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21903  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )8 كد ضريب(مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

 روزانه 21904  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 10 -
 روزانه 21905  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 5 -
 روزانه 21906  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 12 -
 روزانه 21907  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 4 -

 روزانه 21908  دانشگاه تهران مكاترونيك مهندسي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 21909  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 6 -
 روزانه 21910  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 20 -
 روزانه 21911  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 5 -
 روزانه 21912  عتي اروميهدانشگاه صن مهندسي مكاترونيك 6 -
 روزانه 21913  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 6 -
 روزانه 21914  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 7 -
 روزانه 21915  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 10 -

 روزانه 21916  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكاترونيك 6 - انيكمحل تحصيل دانشكده مهندسي مك
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكاترونيك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21917

 نوبت دوم 21918  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 7 -
 نوبت دوم 21919  اه اصفهاندانشگ مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 21920  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 8 -
 نوبت دوم 21921  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 1 -

 نوبت دوم 21922  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 21923  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 3 -
 نوبت دوم 21924  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 -
 نوبت دوم 21925  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 7 -
 نوبت دوم 21926  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 10 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ندسي مكاترونيكمه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 21927
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 21928  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 12 - تبريز
 پرديس خودگردان 21929  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 5 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
 پرديس خودگردان 21930  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

 پرديس خودگردان 21931  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 21932  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 غيرانتفاعي 21933  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكاترونيك 20 -
انتفاعيغير 21934  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 20 -  
 غيرانتفاعي 21935  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ مهندسي مكاترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 21936  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 21937  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي مكاترونيك 20 -
 غيرانتفاعي 21938  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم ي مكاترونيكمهندس 20 -

 )1كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 21939  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
 روزانه 21940  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -
 روزانه 21941  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين گرايش فرآوري مواد معدني مهندسي معدن 13 -
 روزانه 21942  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -
 روزانه 21943  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -
 روزانه 21944  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مواد معدنيمهندسي معدن گرايش فرآوري  7 -
 روزانه 21945  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -
 روزانه 21946  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
 روزانه 21947  تبريز -انشگاه صنعتي سهند د مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
 روزانه 21948  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 13 -
 روزانه 21949  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -
 روزانه 21950  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 10 -
 روزانه 21951  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 11 -
 روزانه 21952  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -
 روزانه 21953  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -
 نوبت دوم 21954  دانشگاه اروميه عدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي م 3 -
 نوبت دوم 21955  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -
 نوبت دوم 21956  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -
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 )1كد ضريب (معدن مهندسي  - 1268  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 21957  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -
 نوبت دوم 21958  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
 نوبت دوم 21959  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
 نوبت دوم 21960  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
 نوبت دوم 21961  تبريز -ه صنعتي سهند دانشگا مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -
 نوبت دوم 21962  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 13 -
 نوبت دوم 21963  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -
 نوبت دوم 21964  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -
 نوبت دوم 21965  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
 نوبت دوم 21966  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -

رديس خودگردانپ 21967  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21968  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 21969  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 20 -
 )2د ضريب ك(مهندسي معدن  - 1268

 روزانه 21970  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 9 -
 روزانه 21971  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -
 روزانه 21972  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -
 روزانه 21973  دانشگاه زنجان انيك سنگمهندسي معدن گرايش مك 13 -
 روزانه 21974  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -
 روزانه 21975  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 13 -
انهروز 21976  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -  
 روزانه 21977  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -
 روزانه 21978  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 -
 روزانه 21979  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 -
 روزانه 21980  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -
 روزانه 21981  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -
 روزانه 21982  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 3 -
 روزانه 21983  عتي شاهروددانشگاه صن مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 9 -
 نوبت دوم 21984  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
 نوبت دوم 21985  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 -
 نوبت دوم 21986  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
 نوبت دوم 21987  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
 نوبت دوم 21988  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -
 نوبت دوم 21989  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 -
 نوبت دوم 21990  تهران -ميركبير دانشگاه صنعتي ا مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -
 نوبت دوم 21991  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
 نوبت دوم 21992  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 -
 نوبت دوم 21993  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -
 نوبت دوم 21994  دانشگاه اروميه عدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزمينيمهندسي م 3 -
 نوبت دوم 21995  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 1 -
 نوبت دوم 21996  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 3 -
 نوبت دوم 21997  دانشگاه صنعتي شاهرود رايش تونل و فضاهاي زيرزمينيمهندسي معدن گ 9 -
 غيرانتفاعي 21998  موسسه غيرانتفاعي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 -

 )3كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 21999  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 -
 روزانه 22000  دانشگاه بيرجند ايش استخراج معدنمهندسي معدن گر 7 -
 روزانه 22001  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 11 -
 روزانه 22002  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 7 -
 روزانه 22003  اندانشگاه تهر مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 4 -
 روزانه 22004  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 -
 روزانه 22005  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 10 -
 روزانه 22006  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 10 -
 روزانه 22007  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش استخراج معدنمهندسي معدن گ 3 -
 روزانه 22008  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 4 -
 روزانه 22009  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 11 -
 روزانه 22010  صنعتي همدان دانشگاه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 -
 روزانه 22011  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 -
 روزانه 22012  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 10 -
 روزانه 22013  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 -
 روزانه 22014  دانشگاه تربيت مدرس و مديريت معدني مهندسي معدن گرايش اقتصاد 7 -
 نوبت دوم 22015  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 نوبت دوم 22016  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 1 -
 نوبت دوم 22017  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 -
 نوبت دوم 22018  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 4 -
 نوبت دوم 22019  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 -
 نوبت دوم 22020  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 نوبت دوم 22021  دانشگاه صنعتي اصفهان رايش استخراج معدنمهندسي معدن گ 7 -
 نوبت دوم 22022  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 نوبت دوم 22023  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 2 -
 نوبت دوم 22024  نشگاه صنعتي شاهروددا مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 11 -
 نوبت دوم 22025  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 15 -
 نوبت دوم 22026  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 3 -
 نوبت دوم 22027  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 6 -
 نوبت دوم 22028  مجتمع آموزش عالي زرند رايش استخراج معدنمهندسي معدن گ 6 -
 نوبت دوم 22029  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 4 -

 پرديس خودگردان 22030  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22031  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 10 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 22032  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22033  دانشگاه كاشان ن گرايش استخراج معدنمهندسي معد 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )4كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 22034  ه اروميهدانشگا مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 -
 روزانه 22035  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 16 -
 روزانه 22036  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 12 -
 روزانه 22037  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 -
 روزانه 22038  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  معدن گرايش اكتشاف معدنمهندسي  9 -
 روزانه 22039  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 20 -
 روزانه 22040  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 15 -
 روزانه 22041  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 6 -
 روزانه 22042  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 12 -
 روزانه 22043  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 9 -
 روزانه 22044  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 10 -
 روزانه 22045  دانشگاه كاشان ي معدن گرايش اكتشاف معدنمهندس 5 -
 روزانه 22046  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 10 -
 روزانه 22047  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 14 -
 نوبت دوم 22048  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 3 -
 نوبت دوم 22049  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 2 -
 نوبت دوم 22050  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 2 -
 نوبت دوم 22051  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 -
 نوبت دوم 22052  دانشگاه صنعتي اصفهان يش اكتشاف معدنمهندسي معدن گرا 6 -
 نوبت دوم 22053  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 -
 نوبت دوم 22054  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 -
 نوبت دوم 22055  تبريز -هند دانشگاه صنعتي س مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 4 -
 نوبت دوم 22056  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 10 -
 نوبت دوم 22057  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 3 -
 نوبت دوم 22058  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 2 -
 نوبت دوم 22059  دانشگاه يزد ن گرايش اكتشاف معدنمهندسي معد 8 -

 پرديس خودگردان 22060  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22061  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22062  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 20 -
 )5كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268

 روزانه 22063  دانشگاه تربيت مدرس زيست مهندسي معدن گرايش معدن و محيط 5 -
 روزانه 22064  دانشگاه تهران زيست مهندسي معدن گرايش معدن و محيط 4 -
 نوبت دوم 22065  دانشگاه تربيت مدرس زيست مهندسي معدن گرايش معدن و محيط 1 -
 نوبت دوم 22066  دانشگاه تهران زيست مهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22067  دانشگاه اراك
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -  روزانه 22068  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  روزانه 22069  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
ناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش ش 10 -  روزانه 22070  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - وزارت آموزش و پرورش  روزانه 22071  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب  7 -  روزانه 22072  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 28 -  روزانه 22073  دانشگاه تهران
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22074  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي و 11 -  روزانه 22075  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22076  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22077  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مو 18 -  روزانه 22078  دانشگاه شهركرد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  روزانه 22079  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 -  روزانه 22080  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  روزانه 22081  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -  روزانه 22082  دانشگاه شيراز
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - انهروز 22083  دانشگاه صنعتي اصفهان  
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -  روزانه 22084  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

در انتهاي دفترچه توضيحات مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -   روزانه 22085  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
يش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرا 20 -  روزانه 22086  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  روزانه 22087  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -  روزانه 22088  دانشگاه صنعتي شيراز

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - يط در انتهاي دفترچهشرا )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر   روزانه 22089
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - تهران  روزانه 22090  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 -  روزانه 22091  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22092  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 30 -  روزانه 22093  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 30 -  روزانه 22094  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -  روزانه 22095  دانشگاه كاشان
دسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهن 20 -  روزانه 22096  دانشگاه ياسوج
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  روزانه 22097  دانشگاه يزد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -  روزانه 22098  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي 
مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب  20 -  روزانه 22099  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
 روزانه 22100  دانشگاه اراك دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 8 -
 روزانه 22101  دانشگاه تهران دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 6 -
 روزانه 22102  دانشگاه سمنان دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 12 -
 روزانه 22103  دانشگاه شيراز دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 7 -
 روزانه 22104  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 8 -
 روزانه 22105  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 9 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 20 - ترچهشرايط در انتهاي دف  روزانه 22106
 روزانه 22107  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 8 -
 روزانه 22108  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 8 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 22109  دانشگاه سمنان گري مهندسي مواد گرايش ريخته 10 -
 روزانه 22110  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گري مهندسي مواد گرايش ريخته 6 -
 روزانه 22111  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گري مهندسي مواد گرايش ريخته 8 -
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -  نوبت دوم 22112  دانشگاه اراك
يش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرا 9 -  نوبت دوم 22113  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 -  نوبت دوم 22114  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -  نوبت دوم 22115  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -  نوبت دوم 22116  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  نوبت دوم 22117  دانشگاه تهران
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 -  نوبت دوم 22118  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 12 -  نوبت دوم 22119  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -  نوبت دوم 22120  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 -  نوبت دوم 22121  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -  نوبت دوم 22122  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -  نوبت دوم 22123  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

در انتهاي دفترچه توضيحات مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 -   نوبت دوم 22124  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  نوبت دوم 22125  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -  نوبت دوم 22126  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - تهران  نوبت دوم 22127  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - شرايط در انتهاي دفترچه )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(اه صنعتي مالك اشتر دانشگ  نوبت دوم 22128
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 -  نوبت دوم 22129  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 -  نوبت دوم 22130  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -  نوبت دوم 22131  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  نوبت دوم 22132  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -  نوبت دوم 22133  دانشگاه كاشان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -  نوبت دوم 22134  دانشگاه ياسوج
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 -  نوبت دوم 22135  دانشگاه يزد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  نوبت دوم 22136  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
 نوبت دوم 22137  دانشگاه اراك دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 3 -
 نوبت دوم 22138  دانشگاه تهران دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 3 -
 نوبت دوم 22139  دانشگاه سمنان دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 6 -
 نوبت دوم 22140  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  تدادن فلزا مهندسي مواد گرايش شكل 7 -
 نوبت دوم 22141  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 2 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 20 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22142
 نوبت دوم 22143  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 4 -
 نوبت دوم 22144  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 4 -
 نوبت دوم 22145  دانشگاه سمنان گري مهندسي مواد گرايش ريخته 5 -
 نوبت دوم 22146  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گري گرايش ريخته مهندسي مواد 3 -
 نوبت دوم 22147  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گري مهندسي مواد گرايش ريخته 4 -

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - آموزش محور ازي دولتيمج 22148  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 22149  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
 مجازي دولتي 22150  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 20 - آموزش محور

دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - تبريز  پرديس خودگردان 22151  دانشگاه تبريز

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22152  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 12 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو  پرديس خودگردان 22153  دانشگاه سمنان

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22154  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ  پرديس خودگردان 22155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22156  دانشگاه صنعتي اصفهان
 پرديس خودگردان 22157  دانشگاه سمنان دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 6 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح

مشترك با دانشگاه ملي علوم و تكنولوژي 
شرايط در انتهاي  - ) MISIS(روسيه 
 دفترچه

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي - 10  مشترك 22158  تهران -ن طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدي

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 -  پيام نور 22159  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  غيرانتفاعي 22160  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد 
دسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهن 20 -  غيرانتفاعي 22161  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 -  غيرانتفاعي 22162  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 
 غيرانتفاعي 22163  فوالد شهر اصفهان - وسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد م دادن فلزات مهندسي مواد گرايش شكل 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
 روزانه 22164  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -
 روزانه 22165  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 8 -
 روزانه 22166  دانشگاه شيراز مواد گرايش جوشكاري مهندسي 6 -
 روزانه 22167  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 -
 روزانه 22168  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 -
زانهرو 22169  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -  
 روزانه 22170  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 6 -
 نوبت دوم 22171  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 -
 نوبت دوم 22172  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 -
 نوبت دوم 22173  تهران -كبير دانشگاه صنعتي امير مهندسي مواد گرايش جوشكاري 4 -
 نوبت دوم 22174  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 -
 نوبت دوم 22175  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 1 -
 غيرانتفاعي 22176  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 20 -
 غيرانتفاعي 22177  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
 روزانه 22178  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -
 روزانه 22179  دانشگاه صنعتي اصفهان ج فلزاتمهندسي مواد گرايش استخرا 5 -
 روزانه 22180  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
 روزانه 22181  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 8 -
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184 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 22182  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 -
 روزانه 22183  تي همداندانشگاه صنع مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 -
 روزانه 22184  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 8 -
 روزانه 22185  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 -
 روزانه 22186  ري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناو مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 -
 روزانه 22187  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -
 روزانه 22188  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
 روزانه 22189  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 -
 روزانه 22190  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت موادم 9 -
 روزانه 22191  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 -
 روزانه 22192  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 -

 و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش خوردگي 9 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 22193  )بندرعباس
 روزانه 22194  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 -
هروزان 22195  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 16 -  
 روزانه 22196  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
 روزانه 22197  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22198  نعتي مالك اشتردانشگاه ص مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - تهران

 روزانه 22199  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 -
 نوبت دوم 22200  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -
 نوبت دوم 22201  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
 نوبت دوم 22202  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -
 نوبت دوم 22203  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -
 نوبت دوم 22204  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 -
 نوبت دوم 22205  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  استخراج فلزات مهندسي مواد گرايش 5 -
 نوبت دوم 22206  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
 نوبت دوم 22207  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 -
 نوبت دوم 22208  دانشگاه تهران دسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت موادمهن 3 -
 نوبت دوم 22209  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 -
 نوبت دوم 22210  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 -
 نوبت دوم 22211  دانشگاه صنعتي اصفهان حفاظت موادمهندسي مواد گرايش خوردگي و  4 -

 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 22212  )بندرعباس
 نوبت دوم 22213  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 -
 نوبت دوم 22214  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
 نوبت دوم 22215  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22216  نشگاه صنعتي مالك اشتردا مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - تهران

 نوبت دوم 22217  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 -
 پرديس خودگردان 22218  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 يش خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرا 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 22219  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
 پرديس خودگردان 22220  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 -
 غيرانتفاعي 22221  اصفهان -وسسه غيرانتفاعي نقش جهان م مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 20 -

پير و ماري كوري   با همكاري دانشگاه
 شرايط در انتهاي دفترچه –فرانسه 

 غيرانتفاعي 22222  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
 روزانه 22223  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 5 -
 روزانه 22224  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مواد گرايش سراميك 10 -
 روزانه 22225  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 13 -
 روزانه 22226  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 7 -
 روزانه 22227  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك 16 -
 روزانه 22228  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -
 روزانه 22229  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 16 -
 روزانه 22230  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -
 روزانه 22231  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -
 روزانه 22232  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 20 -
 روزانه 22233  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 20 -
 روزانه 22234  مشكين دشت كرج - و انرژي پژوهشگاه مواد  مهندسي مواد گرايش سراميك 18 -
 روزانه 22235  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش مواد مركب 6 -
 روزانه 22236  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش مواد مركب 16 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22237  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بمهندسي مواد گرايش مواد مرك 10 - تهران

 نوبت دوم 22238  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 1 -
 نوبت دوم 22239  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -
 نوبت دوم 22240  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -
 نوبت دوم 22241  دانشگاه تربيت مدرس هندسي مواد گرايش سراميكم 4 -
 نوبت دوم 22242  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 16 -
 نوبت دوم 22243  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 1 -
 نوبت دوم 22244  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -
 نوبت دوم 22245  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش مواد مركب 2 -
 نوبت دوم 22246  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش مواد مركب 16 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22247  نعتي مالك اشتردانشگاه ص مهندسي مواد گرايش مواد مركب 10 - تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 22248  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 13 - تبريز
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185 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

  )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22249  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7 -
هاي  اين رشته در دانشكده علوم و فناوري

 روزانه 22250  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 - .اي برگزار خواهد شد بين رشته
 روزانه 22251  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 - ل دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصي

 روزانه 22252  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 -
 روزانه 22253  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 -

 روزانه 22254  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  زشكي گرايش بيوموادمهندسي پ 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
هاي نو محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري  روزانه 22255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 1 -

 روزانه 22256  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -
 روزانه 22257  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7 -
 روزانه 22258  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -

هروزان 22259  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  
 روزانه 22260  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

هاي نو محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري  روزانه 22261  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 1 -
 نوبت دوم 22262  دانشگاه اصفهان بيومواد مهندسي پزشكي گرايش 2 -

هاي  اين رشته در دانشكده علوم و فناوري
 نوبت دوم 22263  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 1 - .اي برگزار خواهد شد بين رشته

 نوبت دوم 22264  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22265  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 4 -
 نوبت دوم 22266  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 -

 نوبت دوم 22267  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 22268  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 4 -

 نوبت دوم 22269  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22270  تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت مهندسي پزشكي گرايش مهندسي بافت 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

هاي  اين رشته در دانشكده علوم و فناوري
 پرديس خودگردان 22271  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 6 - .اي برگزار خواهد شد بين رشته

اعيغيرانتف 22272  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 20 -  

 )1كد ضريب (نانوفناوري ـ نانومواد  -  1273
 روزانه 22273  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 7 -
 روزانه 22274  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 روزانه 22275  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 7 -
 روزانه 22276  كرمانشاه -دانشگاه رازي  موادنانوفناوري گرايش نانو 6 -
 روزانه 22277  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 10 -
 روزانه 22278  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 -
 روزانه 22279  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -
 روزانه 22280  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 روزانه 22281  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 -
 روزانه 22282  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -
 روزانه 22283  تهران -ه صنعتي شريف دانشگا نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22284  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 9 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22285
 روزانه 22286  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 7 -

 روزانه 22287  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
انهروز 22288  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 18 -  
 روزانه 22289  دانشگاه مراغه نانوفناوري گرايش نانومواد 16 -
 روزانه 22290  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 10 -
 نوبت دوم 22291  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 3 -
 نوبت دوم 22292  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 1 -
 نوبت دوم 22293  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 نوبت دوم 22294  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 نوبت دوم 22295  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 نوبت دوم 22296  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -
 نوبت دوم 22297  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -
 نوبت دوم 22298  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -
 نوبت دوم 22299  تهران -ف دانشگاه صنعتي شري نانوفناوري گرايش نانومواد 1 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22300  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 9 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - شرايط در انتهاي دفترچه ومنوبت د 22301  
 نوبت دوم 22302  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

 نوبت دوم 22303  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - هاي نوين محل تحصيل دانشكده فناوري
ومنوبت د 22304  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 8 -  
 نوبت دوم 22305  دانشگاه مراغه نانوفناوري گرايش نانومواد 2 -

 مجازي دولتي 22306  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

 نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 22307  )ندسي و علوم در جزيره كيشخودگردان مه
 پرديس خودگردان 22308  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

انتفاعيغير 22309  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 -  

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276
 روزانه 22310  دانشگاه اصفهان مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 3 -
 روزانه 22311  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 3 -
 روزانه 22312  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات  5 -
 روزانه 22313  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 -

نهروزا 22314  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط زن  
 روزانه 22315  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط مرد
 7 - فقط زن

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم
 اطالعاتي

 روزانه 22316  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

 - 5 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 روزانه 22317  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 10 
هاي گرايش مديريت سيستممهندسي فناوري اطالعات 

 اطالعاتي
 روزانه 22318  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 15 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 روزانه 22319  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 روزانه 22320  ه شيرازدانشگا

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 روزانه 22321  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

 - 8 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22322  دانشگاه اروميه

 - 9 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22323  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 9 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22324  دانشگاه بيرجند

 - 12 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22325  نشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندا

 8 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22326  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 روزانه 22328  تبريز -نعتي سهند دانشگاه ص

 - 7 
هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 تكنولوژي اطالعات
 روزانه 22329  دانشگاه تربيت مدرس

اي هاي شبكه مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22330  دانشگاه تهران
 5 - علوم و فنون نوين محل تحصيل دانشكده

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم
 اي رسانه

 روزانه 22331  دانشگاه تهران
 روزانه 22332  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 5 -

 روزانه 22333  اه اطالعات و امنيت مليدانشگ مهندسي فناوري اطالعات و امنيت - 15 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22334  دانشگاه اصفهان مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 2 -
 نوبت دوم 22335  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 3 -
 نوبت دوم 22336  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  كترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت ال 4 -

 نوبت دوم 22337  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 22338  دانشگاه قم مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - فقط مرد
 3 - فقط زن

هاي وري اطالعات گرايش مديريت سيستممهندسي فنا
 اطالعاتي

 نوبت دوم 22339  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 نوبت دوم 22340  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي طالعات گرايش مديريت سيستممهندسي فناوري ا

 اطالعاتي
 نوبت دوم 22341  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

 - 5 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 نوبت دوم 22342  دانشگاه اروميه

 - 3 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 نوبت دوم 22343  همدان -شگاه بوعلي سينا دان

 - 4 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 نوبت دوم 22344  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 2 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 پيوتريكام
 نوبت دوم 22345  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 نوبت دوم 22346  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 5 
هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 تكنولوژي اطالعات
 نوبت دوم 22347  دانشگاه تربيت مدرس

اي هاي شبكه مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 2 - لوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده ع  نوبت دوم 22348  دانشگاه تهران
 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم
 اي رسانه

 نوبت دوم 22349  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 22350  دانشگاه صنعتي شيراز سازماني مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري 2 -

 مجازي دولتي 22351  دانشگاه شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
ولتيمجازي د 22352  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور  

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم

 اطالعاتي
 مجازي دولتي 22353  دانشگاه شيراز

 پرديس خودگردان 22354  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 4 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم
 اطالعاتي

 پرديس خودگردان 22355  دانشگاه شيراز

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 22356  دانشگاه اروميه

 - 15 
هاي ارتباطي و  سي فناوري اطالعات گرايش شبكهمهند

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 22357  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران 

 پيام نور 22359  المللي عسلويه مركز بين -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي فناوري اطالعات 10 -
 غيرانتفاعي 22360  مشهد - ) ع(شگاه غيرانتفاعي امام رضادان مهندسي فناوري اطالعات 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 22361  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي فناوري اطالعات 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 22362  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22363 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  اطالعاتمهندسي فناوري  20 -
 غيرانتفاعي 22364  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22365  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22366  ايالم -تفاعي سفير دانش موسسه غيران مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22367  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صالحان  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22368  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22369  رفسنجان - المه جعفري موسسه غيرانتفاعي ع مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22370  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22371  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي مارليك  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22372  گرگان -يرداماد موسسه غيرانتفاعي م مهندسي فناوري اطالعات 20 -
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 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 22373  زاهدان - عي هاتف موسسه غيرانتفا مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22374  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي فناوري اطالعات 20 -
 غيرانتفاعي 22375  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22376  قزوين - انشگاه غيرانتفاعي رجا د مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22377  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
يغيرانتفاع 22378  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -  
 غيرانتفاعي 22379  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22380  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22381  قم -وسسه غيرانتفاعي پويش م مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22382  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22383  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22384  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  ي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندس 20 -
 غيرانتفاعي 22385  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 22386  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 22387  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22388  نشگاه غيرانتفاعي ايوانكيدا اطالعاتي

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22389  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اطالعاتي

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22390  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  اطالعاتي

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22391  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  اطالعاتي

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22392  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  اطالعاتي

 مجازي غيرانتفاعي 22393  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي فناوري اطالعات 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22394  اهواز - موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22395  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  ش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گراي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22396  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22397  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  يش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرا 40 - آموزش محور
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 40 - آموزش محور

 مجازي غيرانتفاعي 22398  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  اطالعاتي

 )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 -  
 روزانه 22399  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - 
 روزانه 22400  دانشگاه تبريز كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 9 - 
 روزانه 22401  يشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پ كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 - 
 روزانه 22402  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 13 - 
 روزانه 22403  دانشگاه تهران كامپيوتري

 هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 15 - محل تحصيل تهران
 روزانه 22404  تهران -دانشگاه خوارزمي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 10 - 
 روزانه 22405  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 22406  تهران - دانشگاه شاهد  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 روزانه 22407  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 15 - 
 روزانه 22408  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 روزانه 22409  اهواز -چمران دانشگاه شهيد  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 روزانه 22410  دانشگاه شيراز كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 - 
 روزانه 22411  دانشگاه صنعتي اصفهان كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 12 - 
 كامپيوتري

محل تحصيل پرديس (تهران  -نشگاه صنعتي اميركبير دا
 روزانه 22412  )گرمسار

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 - 
 روزانه 22413  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 روزانه 22414  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 21 - 
 روزانه 22415  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 - 
 روزانه 22416  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كامپيوتري

اي ه مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 9 - 
 روزانه 22417  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 - 
 روزانه 22418  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 13 - 
 روزانه 22419  رشت -دانشگاه گيالن  كامپيوتري

هاي  ر گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوت 6 - 
 روزانه 22420  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 - 
 نوبت دوم 22421  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 2 - 
 نوبت دوم 22422  دانشگاه تبريز كامپيوتري

هاي  دسي كامپيوتر گرايش معماري سيستممهن 1 - 
 نوبت دوم 22423  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان كامپيوتري
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 )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 نوبت دوم 22424  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 نوبت دوم 22425  دانشگاه تهران كامپيوتري

هاي  سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22426  تهران - دانشگاه شاهد  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 11 - 
 نوبت دوم 22427  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 7 - 
 نوبت دوم 22428  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - 
 نوبت دوم 22429  دانشگاه صنعتي اصفهان كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 5 - 
 نوبت دوم 22430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 8 - 
 كامپيوتري

محل تحصيل پرديس (تهران  -اميركبير دانشگاه صنعتي 
 نوبت دوم 22431  )گرمسار

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 - 
 نوبت دوم 22432  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - 
 نوبت دوم 22433  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - 
 نوبت دوم 22434  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - 
 نوبت دوم 22435  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كامپيوتري

اي ه مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22436  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22437  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22438  اه فردوسي مشهددانشگ كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22439  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 3 - تبريز

 پرديس خودگردان 22440  تبريز دانشگاه كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22441  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 15 - تهران

 پرديس خودگردان 22442  تهران -خوارزمي  دانشگاه كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22443  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يكامپيوتر

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22445  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22446  )اهرانويژه خو(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22447  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 16 - 
 غيرانتفاعي 22448  اروميه -موسسه غيرانتفاعي ارومي  كامپيوتري

هاي  ر گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوت 20 - 
 غيرانتفاعي 22449  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22450  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22451  همدان -عمران و توسعه  موسسه غيرانتفاعي كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 22452  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 20 - 
انتفاعيغير 22453  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  كامپيوتري  

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 30 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي غيرانتفاعي 22454  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا كامپيوتري

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 30 - فقط مرد -آموزش محور 
 مجازي غيرانتفاعي 22455  دمشه - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا كامپيوتري
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 روزانه 22456  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -

 روزانه 22457  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - فقط زن
 روزانه 22458  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمه 13 -
 روزانه 22459  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 22460  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رب 8 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 22461  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -
 روزانه 22462  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -

 روزانه 22463  تهران -دانشگاه خوارزمي  يش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرا 17 - محل تحصيل تهران
 روزانه 22464  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
 روزانه 22465  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 روزانه 22466  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مصنوعي و رباتيكز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش 20 -
 روزانه 22467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -
 روزانه 22468  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -
 روزانه 22469  دانشگاه شيراز يوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپ 12 -
 روزانه 22470  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -
 روزانه 22471  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 -
 روزانه 22472  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  تر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيو 12 -



فني و مهندسيگروه هاي تحصيلي  جدول كدرشته محل                            1397دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

189 جدول شماره 3 فني و مهندسيگروه هاي  جدول كدرشته محل  صفحه  
 

 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 22473  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -
 روزانه 22474  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 23 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22475  دانشگاه صنعتي مالك اشتر باتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ر 20 - تهران

 روزانه 22476  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 روزانه 22477  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -
 روزانه 22478  سنندج -دانشگاه كردستان  مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  17 -
 روزانه 22479  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 -
 روزانه 22480  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -
 روزانه 22481  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رماتيكمهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفو 12 -
 روزانه 22482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 6 -
 نوبت دوم 22483  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -

 نوبت دوم 22484  )ويژه خواهران(تهران  -) س(هرادانشگاه الز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - فقط زن
 نوبت دوم 22485  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
 نوبت دوم 22486  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 -
 نوبت دوم 22487  دانشگاه تربيت مدرس باتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ر 4 -
 نوبت دوم 22488  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
 نوبت دوم 22489  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -
 نوبت دوم 22490  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 -
 نوبت دوم 22491  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
 نوبت دوم 22492  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -
 نوبت دوم 22493  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتي 9 -
 نوبت دوم 22494  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -
 نوبت دوم 22495  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 -

محل تحصيل  -هاي دفترچه شرايط در انت
 نوبت دوم 22496  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - تهران

 نوبت دوم 22497  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
 نوبت دوم 22498  سنندج -كردستان  دانشگاه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -
 نوبت دوم 22499  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -
 نوبت دوم 22500  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -
 نوبت دوم 22501  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 2 -

 مجازي دولتي 22502  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22503  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22504  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  تيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ربا 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22505  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور

 -آموزش محور  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 22506  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوع 40 - محل تحصيل تهران

 مجازي دولتي 22507  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
ديس خودگردانپر 22508  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 22509  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - تبريز
 پرديس خودگردان 22510  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 پرديس خودگردان 22511  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 17 - تهران
دگردانپرديس خو 22512  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 22513  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22514  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 پرديس خودگردان 22515  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 - بندرعباس

 پرديس خودگردان 22516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 6 -
 پيام نور 22517  آباد نجفمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  10 -
 غيرانتفاعي 22518  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
تفاعيغيران 22519  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  
 غيرانتفاعي 22520  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22521  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22522  قم -اه غيرانتفاعي شهاب دانش دانشگ مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22523  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
رانتفاعيغي 22524  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -  
 غيرانتفاعي 22525  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -

 غيرانتفاعي 22526  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22527  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  رايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گ 20 -
 غيرانتفاعي 22528  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22529  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22530  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22531  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22532  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  كزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتي 20 -
 غيرانتفاعي 22533  مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22534  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22535  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22536  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22537  فوالد شهر اصفهان - انتفاعي صنعتي فوالد موسسه غير مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22538  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22539  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22540  شهر قائم - موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22541  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 غيرانتفاعي 22542  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كا 20 -
 غيرانتفاعي 22543  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 22544  مشهد - ) ع(انشگاه غيرانتفاعي امام رضاد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي غيرانتفاعي 22545  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 - فقط مرد -آموزش محور 
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  )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ وان رشته عن نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22546  دانشگاه اراك افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 -
 روزانه 22547  دانشگاه اصفهان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -

 روزانه 22548  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا افزار گرايش نرم مهندسي كامپيوتر - 12 فقط زن
 روزانه 22549  دانشگاه بجنورد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -
 روزانه 22550  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 -
 روزانه 22551  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  نشگاه بيندا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -
 روزانه 22552  دانشگاه تبريز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 22553  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 22554  دانشگاه تربيت مدرس افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 روزانه 22555  دانشگاه تهران افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 21 -

 روزانه 22556  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22557  كرمانشاه -دانشگاه رازي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 روزانه 22558  دانشگاه زنجان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 روزانه 22559  دانشگاه شهركرد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -
 روزانه 22560  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
 روزانه 22561  دانشگاه شيراز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 -
 روزانه 22562  دانشگاه صنعتي اصفهان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 روزانه 22563  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 روزانه 22564  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 -
 روزانه 22565  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 -
 روزانه 22566  دانشگاه صنعتي شيراز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 روزانه 22567  دانشگاه صنعتي قم افزار ي كامپيوتر گرايش نرممهندس 9 -
 روزانه 22568  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 روزانه 22569  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 -
 روزانه 22570  دانشگاه فردوسي مشهد فزارا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -
 روزانه 22571  دانشگاه كاشان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 17 -
 روزانه 22572  گرگان -دانشگاه گلستان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 -
 روزانه 22573  رشت -دانشگاه گيالن  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 -
 روزانه 22574  آباد خرم - دانشگاه لرستان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 روزانه 22575  دانشگاه يزد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 13 -

 روزانه 22576  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22577  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده آپا

 روزانه 22578  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 -
 روزانه 22579  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتري ش شبكهمهندسي كامپيوتر گراي 8 -
 روزانه 22580  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 -
 روزانه 22581  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 -
 روزانه 22582  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 -

 روزانه 22583  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22584  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 22585  دانشگاه شيراز نش امنمهندسي كامپيوتر گرايش رايا 6 -
 روزانه 22586  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 -
 روزانه 22587  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22588  دانشگاه صنعتي مالك اشتر تر گرايش رايانش امنمهندسي كامپيو 10 - تهران

 روزانه 22589  دانشگاه تهران ها و محاسبات مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 روزانه 22590  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسبات مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 11 -
 نوبت دوم 22591  دانشگاه اراك افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -
 نوبت دوم 22592  دانشگاه اصفهان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -

 نوبت دوم 22593  )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 8 فقط زن
 نوبت دوم 22594  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزار گرايش نرم مهندسي كامپيوتر 3 -
 نوبت دوم 22595  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 نوبت دوم 22596  دانشگاه تبريز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 22597  دانشگاه تربيت مدرس زاراف مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 22598  دانشگاه تهران افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 نوبت دوم 22599  دانشگاه زنجان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 22600  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 نوبت دوم 22601  دانشگاه صنعتي اصفهان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 22602  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -
 نوبت دوم 22603  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 22604  دانشگاه صنعتي شيراز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -
 نوبت دوم 22605  دانشگاه صنعتي قم افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 -
 نوبت دوم 22606  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -
 نوبت دوم 22607  دانشگاه فردوسي مشهد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 نوبت دوم 22608  دانشگاه كاشان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
 نوبت دوم 22609  گرگان -دانشگاه گلستان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 -
ومنوبت د 22610  آباد خرم - دانشگاه لرستان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 -  
 نوبت دوم 22611  دانشگاه يزد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 -
 نوبت دوم 22612  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 -
 نوبت دوم 22613  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 -
 نوبت دوم 22614  دانشگاه تبريز امپيوتر گرايش رايانش امنمهندسي ك 2 -
 نوبت دوم 22615  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 -

 نوبت دوم 22616  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22617  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نش امنمهندسي كامپيوتر گرايش رايا 3 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22618  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 - تهران

 نوبت دوم 22619  نشگاه تهراندا ها و محاسبات مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 10 - هاي فني محل تحصيل پرديس دانشكده
 مجازي دولتي 22620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22621  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22622  دانشگاه فردوسي مشهد افزار ايش نرممهندسي كامپيوتر گر 40 - آموزش محور
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دوم  اول
 مجازي دولتي 22623  رشت -دانشگاه گيالن  افزار ايش نرممهندسي كامپيوتر گر 40 - آموزش محور

 -آموزش محور  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 22624  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 - محل تحصيل تهران

 پرديس خودگردان 22625  دانشگاه اصفهان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 22626  دانشگاه تبريز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - تبريز
)محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - دانپرديس خودگر 22627  

 پرديس خودگردان 22628  دانشگاه تربيت مدرس افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22629  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -

 پرديس خودگردان 22630  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22631  دانشگاه شيراز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رافزا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22633  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22634  ه كاشاندانشگا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22635  رشت -دانشگاه گيالن  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 پرديس خودگردان 22636  )در جزيره كيشخودگردان مهندسي و علوم 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 22637  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 - تبريز
نپرديس خودگردا 22638  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 22639  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22640  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
 پيام نور 22641  واحد ري -نور استان تهران دانشگاه پيام  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -
 پيام نور 22642  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 -

 مجازي پيام نور 22643  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 22644  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - محورآموزش 
 غيرانتفاعي 22645  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 22646  مشهد - ) ع(غيرانتفاعي امام رضادانشگاه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 22647  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22648  آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22649  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  افزار نرم مهندسي كامپيوتر گرايش 20 -
 غيرانتفاعي 22650  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22651  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22652  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22653  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22654  نور -  دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22655  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22656  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22657  بابل -غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  دانشگاه افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22658  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22659  اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22660  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر افزار گرايش نرممهندسي كامپيوتر  20 -

 غيرانتفاعي 22661  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22662  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 غيرانتفاعي 22663  )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22664  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 غيرانتفاعي 22665 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  رافزا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط زن
)دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط مرد   غيرانتفاعي 22666

 غيرانتفاعي 22667  خرمشهر - ن موسسه غيرانتفاعي اروندا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22668  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22669  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22670  ايالم -عي باختر موسسه غيرانتفا افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22671  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22672  كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22673  كرمان -فاعي بهمنيار موسسه غيرانت افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22674  بيدستان قزوين -ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22675  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22676  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي پويا  افزار يش نرممهندسي كامپيوتر گرا 20 -
 غيرانتفاعي 22677  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22678  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22679  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  افزار يوتر گرايش نرممهندسي كامپ 20 -
 غيرانتفاعي 22680  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22681  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22682  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  افزار سي كامپيوتر گرايش نرممهند 20 -
 غيرانتفاعي 22683  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22684  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22685  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي چهلستون  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22686  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22687  اسوجي -موسسه غيرانتفاعي دانا  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22688  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22689  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي ديلمان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22690  سمنان - ي رشد دانش موسسه غيرانتفاع افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22691  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22692  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22693  كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس موسسه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22694  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22695  نيشابور - موسسه غيرانتفاعي سبحان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22696  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22697  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22698  مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
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 )3د ضريب ك(مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 22699  كاشان - موسسه غيرانتفاعي سينا  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22700  موسسه غيرانتفاعي شاهرود فزارا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22701  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22702  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22703  آستارا - موسسه غيرانتفاعي شهريار  فزارا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22704  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22705  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -

 غيرانتفاعي 22706  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين  افزار ندسي كامپيوتر گرايش نرممه 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 22707  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22708  فوالد شهر اصفهان -  موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22709  شهر قائم -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22710  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22711  چالوس - موسسه غيرانتفاعي طبرستان  افزار نرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 22712  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22713  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22714  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  افزار كامپيوتر گرايش نرممهندسي  20 -
 غيرانتفاعي 22715  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22716  شهر قائم - موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22717  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22718  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22719  اصفهان - تفاعي علوم و فناوري سپاهان موسسه غيران افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22720  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22721  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22722  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزار كامپيوتر گرايش نرم مهندسي 20 -
 غيرانتفاعي 22723  موسسه غيرانتفاعي كرمان افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22724  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22725  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  افزار امپيوتر گرايش نرممهندسي ك 20 -
 غيرانتفاعي 22726  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22727  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22728  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  افزار دسي كامپيوتر گرايش نرممهن 20 -
 غيرانتفاعي 22729  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
تفاعيغيران 22730  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -  
 غيرانتفاعي 22731  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22732  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22733  گرگان -اد موسسه غيرانتفاعي ميردام افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22734  زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22735  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22736  بروجرد -اسين موسسه غيرانتفاعي ي افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 22737  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22738  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22739  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22740  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22741  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22742  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -
 غيرانتفاعي 22743  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22744  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  وتريهاي كامپي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -
 غيرانتفاعي 22745  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22746  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22747  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22748  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -
 غيرانتفاعي 22749  ساري -روزبهان  موسسه غيرانتفاعي هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22750  مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22751  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -
 غيرانتفاعي 22752  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22753  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -
 غيرانتفاعي 22754  ميركال بابلا -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22755  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22756  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22757  تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم ي كامپيوتريها مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 22758  ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 -

اعيغيرانتف 22759  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط زن  
 غيرانتفاعي 22760  مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 22761  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -
 غيرانتفاعي 22762  كرمان -بهمنيار  موسسه غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -
 غيرانتفاعي 22763  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -
 غيرانتفاعي 22764  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 22765  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  افزار ش نرممهندسي كامپيوتر گراي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22766  اهواز - موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22767  تهران -ي مجازي ايرانيان موسسه غيرانتفاع هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22768  اهواز - موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22769  تهران - دانش موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 22770  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 - آموزش محور

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوافضا  -  1279
هروزان 22771  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 -  

 روزانه 22772  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22773  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 -
 روزانه 22774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 10 -
 روزانه 22775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وا فضا گرايش جلوبرندگيمهندسي ه 6 -
 روزانه 22776  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوافضا  -  1279  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   م دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنا گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 22777  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 15 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22778  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 - تهران

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22779
 روزانه 22780  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 -
 روزانه 22781  دانشگاه فردوسي مشهد گيمهندسي هوا فضا گرايش جلوبرند 6 -
 روزانه 22782  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -
 روزانه 22783  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -

 روزانه 22784  دانشگاه تهران ك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش دينامي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22785  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 10 -
 روزانه 22786  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -
 روزانه 22787  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  اميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش دين 7 -
 روزانه 22788  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 13 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22789  نشگاه صنعتي مالك اشتردا مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 9 - تهران

 روزانه 22790  دانشگاه تبريز هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -
 روزانه 22791  دانشگاه تربيت مدرس هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -

 روزانه 22792  نشگاه تهراندا هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22793  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 22794  دانشگاه سمنان هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
 روزانه 22795  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اييهاي هو مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -
 روزانه 22796  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -
 روزانه 22797  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
 روزانه 22798  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هوايي ازهمهندسي هوا فضا گرايش س 4 -
 روزانه 22799  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 -
 روزانه 22800  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 18 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي هوايي گرايش سازه مهندسي هوا فضا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22801
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 22802  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - تهران
 روزانه 22803  تهران - اه علم و صنعت ايران دانشگ هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -

شرايط در -ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا 
 روزانه 22804  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين در نهاجا 
 روزانه 22805  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 22806  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -
 روزانه 22807  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 22808  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22809  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -
 روزانه 22810  تهران -ر دانشگاه صنعتي اميركبي مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -
 روزانه 22811  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -
 روزانه 22812  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -
 روزانه 22813  نتهرا -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 15 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22814
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

هروزان 22815  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - تهران  

 روزانه 22816  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -
شرايط در -ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا 

 روزانه 22817  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 
شرايط در انتهاي  -نهاجا  ويژه شاغلين در

 روزانه 22818  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 22819  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 -

 روزانه 22820  دانشگاه تهران ضا گرايش مهندسي فضاييمهندسي هوا ف 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 10 -
 روزانه 22822  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري 
 روزانه 22823  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 - فضا

 روزانه 22824  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 -
نهروزا 22825  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 9 -  

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22826
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 22827  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - تهران
 روزانه 22828  پژوهشگاه هوافضا هندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضاييم 16 -

شرايط در -ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا 
 6 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

هاي  مهندسي هوا فضا گرايش سوانح هوايي و صالحيت
 پروازي

 روزانه 22829  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي 
شرايط در انتهاي  -ا ويژه شاغلين در نهاج

 10 - فقط مرد -دفترچه 
هاي  مهندسي هوا فضا گرايش سوانح هوايي و صالحيت

 پروازي
 روزانه 22830  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي 

 روزانه 22831  دانشگاه تهران مهندسي فناوري ماهواره 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22832  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ماهوارهمهندسي فناوري  3 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم و فناوري
 روزانه 22833  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري ماهواره 1 - فضا

 نوبت دوم 22834  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 -
 نوبت دوم 22835  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 - علوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم 22836  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -
 نوبت دوم 22837  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 -
 نوبت دوم 22838  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برندگيمهندسي هوا فضا گرايش جلو 5 -
 نوبت دوم 22839  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 -

)انمحل تحصيل شاهين شهر اصفه(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22840
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22841  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 - تهران
 نوبت دوم 22842  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوافضا  -  1279  ادامه

  وضيحاتت
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 22843  دانشگاه اصفهان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -
 نوبت دوم 22844  شگاه تبريزدان مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -

 نوبت دوم 22845  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22846  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -
 نوبت دوم 22847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش  5 -
 نوبت دوم 22848  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22849  دانشگاه صنعتي مالك اشتر و كنترلمهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز  9 - تهران

 نوبت دوم 22850  دانشگاه تبريز هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 22851  دانشگاه تهران هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22852  دانشگاه سمنان اي هواييه مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 22853  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
 نوبت دوم 22854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -
 نوبت دوم 22855  تهران -گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانش هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 22856  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 -
 نوبت دوم 22857  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هاي هوايي ضا گرايش سازهمهندسي هوا ف 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22858
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22859  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - تهران
 نوبت دوم 22860  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  ي هواييها مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 22861  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 -
 نوبت دوم 22862  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22863  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ا فضا گرايش آئروديناميكمهندسي هو 6 -
 نوبت دوم 22864  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 -
 نوبت دوم 22865  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 -

)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - اي دفترچهشرايط در انته  نوبت دوم 22866
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22867  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - تهران
 نوبت دوم 22868  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  ا فضا گرايش آئروديناميكمهندسي هو 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 22869  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 -
 نوبت دوم 22870  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22871  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 -
 نوبت دوم 22872  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 -

محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم وفناوري 
 نوبت دوم 22873  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 - فضا

 نوبت دوم 22874  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 -
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 22875  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - تهران
)محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 22876

 10 - فقط مرد
هاي  مهندسي هوا فضا گرايش سوانح هوايي و صالحيت

 نوبت دوم 22877  )شهيد ستاري(دانشگاه علوم و فنون هوايي  پروازي
 نوبت دوم 22878  دانشگاه تهران مهندسي فناوري ماهواره 1 - حصيل دانشكده علوم و فنون نوينمحل ت

 نوبت دوم 22879  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري ماهواره 2 -
يس خودگردانپرد 22880  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 22881  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 پرديس خودگردان 22882  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - تبريز
 پرديس خودگردان 22883  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 22884  دانشگاه تبريز هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - تبريز

 پرديس خودگردان 22885  دانشگاه تربيت مدرس هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي
 پرديس خودگردان 22886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22887  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22889  رشت -سه غيرانتفاعي احرار موس هاي هوايي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 20 -
 )1كد ضريب (مهندسي نساجي  - 1283

 روزانه 22890  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 20 -
 روزانه 22891  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 5 -
 روزانه 22892  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي نساجي گرايش الياف 12 -
 روزانه 22893  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 19 -
 روزانه 22894  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 9 -

محل اجراي پروژه پژوهشگاه مواد و 
 روزانه 22895  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ختارهاي نانوليفيمهندسي نساجي گرايش سا 1 - هاي پيشرفته در نساجي فناوري

 روزانه 22896  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 18 -
 روزانه 22897  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 7 -
 روزانه 22898  دانشگاه يزد ساجي و رنگمهندسي نساجي گرايش شيمي ن 8 -
 روزانه 22899  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش فناوري 16 -
 روزانه 22900  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 20 -
 روزانه 22901  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 10 -

پژوهشكده مواد و محل اجراي پروژه 
 روزانه 22902  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 1 - هاي پيشرفته در نساجي فناوري

 روزانه 22903  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 20 -
هروزان 22904  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 3 -  
 نوبت دوم 22905  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 8 -
 نوبت دوم 22906  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 4 -
 نوبت دوم 22907  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 9 -
 نوبت دوم 22908  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 8 -

محل اجراي پروژه پژوهشگاه مواد و 
 نوبت دوم 22909  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 - هاي پيشرفته در نساجي فناوري

 نوبت دوم 22910  رانته -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 5 -
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 )1كد ضريب (مهندسي نساجي  - 1283  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 22911  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 5 -
 نوبت دوم 22912  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 8 -
 نوبت دوم 22913  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 7 -

محل اجراي پروژه پژوهشگاه مواد و 
 نوبت دوم 22914  تهران -ر دانشگاه صنعتي اميركبي مهندسي نساجي گرايش فناوري 1 - هاي پيشرفته در نساجي فناوري

 نوبت دوم 22915  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 15 -
 نوبت دوم 22916  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 2 -

 پرديس خودگردان 22917  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش الياف 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22918  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 -
 پرديس خودگردان 22919  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 -

 پرديس خودگردان 22920  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي گرايش فناوريمهندسي نساج 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22921  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 )1كد ضريب (مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي  -  1285
 روزانه 22922  اصفهان دانشگاه مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
 روزانه 22923  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 10 -
 روزانه 22924  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 14 -
 روزانه 22925  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
 روزانه 22926  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 -
 روزانه 22927  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 -
 روزانه 22928  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 9 -
 روزانه 22929  تهران -نشگاه صنعتي اميركبير دا مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
 روزانه 22930  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
 روزانه 22931  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 10 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 22932  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يش بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرا 4 - تهران

 روزانه 22933  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 19 -
 روزانه 22934  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 10 -
 روزانه 22935  ه فردوسي مشهددانشگا مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
 نوبت دوم 22936  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 -
 نوبت دوم 22937  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
 نوبت دوم 22938  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -
 نوبت دوم 22939  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كنولوژيمهندسي شيمي گرايش بيوت 3 -
 نوبت دوم 22940  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -
 نوبت دوم 22941  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
 نوبت دوم 22942  تبريز -ند دانشگاه صنعتي سه مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22943  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - تهران

 نوبت دوم 22944  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 12 -
 نوبت دوم 22945  دانشگاه فردوسي مشهد يمهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژ 2 -

 پرديس خودگردان 22946  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22947  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 -

 پرديس خودگردان 22948  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 18 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 غيرانتفاعي 22949  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 20 -
 غيرانتفاعي 22950  محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 20 -

 )2كد ضريب (مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي  -  1285
 روزانه 22951  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 5 -
 نوبت دوم 22952  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 2 -

 )1كد ضريب (مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  - 1286
 روزانه 22953  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ر گرايش رنگمهندسي پليم 8 -

 روزانه 22954  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 - محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و پليمر
 روزانه 22955  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 8 -
 روزانه 22956  تهران -موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  ايش رنگمهندسي پليمر گر 15 -
 نوبت دوم 22957  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 6 -

 نوبت دوم 22958  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 - محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و پليمر
 نوبت دوم 22959  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 -
 پرديس خودگردان 22960  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 1 -

 )1كد ضريب (زيست  مهندسي طراحي محيط - 1287
 روزانه 22961  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 7 -
 نوبت دوم 22962  دانشگاه تهران دسي طراحي محيط زيستمهن 5 -

 )1كد ضريب (مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت  - 1290
 روزانه 22963  )محل تحصيل واحد اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 10 -

 مجازي دولتي 22964  دانشگاه شيراز ون در صنايع نفتمهندسي ابزاردقيق و اتوماسي 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 22965  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 20 -

 )1كد ضريب (مهندسي ايمني و بازرسي فني  -  1292
وزانهر 22966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 6 -  
 روزانه 22967  )محل تحصيل واحد آبادان( دانشگاه صنعت نفت مهندسي ايمني و بازرسي فني 12 -
 نوبت دوم 22968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 2 -

 پرديس خودگردان 22969  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي ايمني و بازرسي فني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )1كد ضريب ) (HSE(بهداشت، ايمني و محيط زيست  -  1293

 روزانه 25615  دانشگاه سمنان )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 6 -
 روزانه 25616  )محل تحصيل واحد آبادان( دانشگاه صنعت نفت )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 12 -

دانشكده مهندسي عمران و  محل تحصيل
 روزانه 22978  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 3 - محيط زيست

 نوبت دوم 25617  دانشگاه سمنان )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 3 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي عمران و 

 نوبت دوم 22980  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )HSE( زيست و محيطبهداشت  ،مهندسي ايمني 3 - محيط زيست
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 )1كد ضريب ) (HSE(بهداشت، ايمني و محيط زيست  -  1293  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 22970  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 20 -
 غيرانتفاعي 22982  موسسه غيرانتفاعي كرمان )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 20 -
 غيرانتفاعي 22971  فهاناص -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  )HSE( زيست و محيط، بهداشت مهندسي ايمني 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  - 1294

 ايمني صنعتي - 5  
دانشگاه علوم پزشكي  - دانشكده سالمت ايمني و محيط زيست 

 روزانه 22972  تهران -شهيد بهشتي 
 غيرانتفاعي 22973  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ايمني صنعتي 20 -
 غيرانتفاعي 22974  المرد -سه غيرانتفاعي تابناك موس ايمني صنعتي 20 -

 غيرانتفاعي 22975  موسسه غيرانتفاعي كار ايمني صنعتي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 22976  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  ايمني صنعتي 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  - 1294
 روزانه 22977  دانشگاه تهران زيست محيط ايمني، بهداشت و 7 -
 نوبت دوم 22979  دانشگاه تهران زيست ايمني، بهداشت و محيط 5 -
 پرديس خودگردان 22981  )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  زيست ايمني، بهداشت و محيط 15 -

 
  



 هاي مختلف تحصيلي شرايط وضوابط دوره/ها پيوست                               1397دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  243صفحه   هاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط 
 

  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه  در تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) الف
همچنـين دانشـگاه پيـام نـور و      ،ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي  ، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

فناوري بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و . باشند ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي ،)ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي و   دانشگاه .تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد ي مربوطها ات هيأت امناي دانشگاهتصميمبر اساس  مؤسسات،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  غيردولتي، كه در دوره
  ***توجه  ***           هاي مختلف تحصيلي ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه          *** توجه  ***  

  .پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند ها و مؤسسات آموزش عالي 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 7رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به  جازم  داوطلبان  كليه -2
  .باشد مي  روزانه دوره رشته مربوط در  ضرايب و  امتحاني مواد همانند نوبت دوم   هاي دوره تحصيلي هاي رشته از  يك هر  دروس   ضرايب و امتحاني مواد -3
در  شـرايط منـدرج  ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجـد   است  الزم  ،عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاهنوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -4

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  مقرراتلحاظ  از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 5تا  1صفحات 
لـذا بـه داوطلبـان توصـيه     . باشـند  از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مي ،نوبت دوم هاي دوره  مجري  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -5

  .هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته مي
  .است  شده  مستثنينوبت دوم   هاي دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، ودب خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابعنوبت دوم  هاي دوره  دانشجويان -6
  .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 دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8
  .شود نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  هاي دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -9

ضـوابط   و شـرايط  ين ازهاي نوبت دوم و همچنـ  از شرايط و ضوابط دوره ،هاي مورد نظر است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محلكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم  -10
  .نمايند اطالع حاصلاين دفترچه راهنما  267الي  244آموزش عالي مندرج در صفحات ها و مؤسسات  اختصاصي دانشگاه

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 انتخـاب   بـه   بـودن  جـاز م همچنـين  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 7رديف  بر اساس( رشته
  دفترچـه  5تـا   1صـفحات   در منـدرج   شـرايط ( اختصاصـي  و  شرايط عمومي واجد  است  الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور  لدر كد رشته مح  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي
شـدگان   ها به همراه فهرسـت اسـامي پذيرفتـه    شدگان نهايي اينگونه رشته و فهرست اسامي پذيرفته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت 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     . صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به ساير رشته
  .خواهد گرفت

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي مختلف تحصيلي دانشگاه ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشتهشرايط و )  د
  .نمايند  را نيز انتخابغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 7رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به جازم  داوطلبان  كليه -1
 شـرايط ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجد  است  الزمغيردولتي و غيرانتفاعي   عالي  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 همراه فهرست اسـامي پذيرفتـه    شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته -3

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به شدگان ساير رشته
باشـد تـا چنـد برابـر ظرفيـت پـذيرش، فهرسـت اسـامي          نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز ميها كه  در برخي از كد رشته محل -4

نمـرات علمـي و    شدگان بر اساس نتيجه مصاحبه و يا آزمون عملـي و بـا توجـه بـه     مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي تاًداوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهاي
  .شدگان نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تأييدشدگان را براي گزينش و استخراج اسامي قبول

، )هـا  پيوسـت  بخش(اين دفترچه راهنما  گيرد، در انتهاي متمركز صورت مي هايي كه به روش نيمه پذيرش دانشجو در كدرشته محل شرايط و ضوابط اختصاصي :تذكر مهم* 
  .درج شده است

هاي غيرانتفـاعي و همچنـين از شـرايط و ضـوابط      هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دوره كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -5
  .اين دفترچه راهنما اطالع حاصل نمايند 267الي  244ندرج در صفحات غيرانتفاعي مها و مؤسسات آموزش عالي  اختصاصي دانشگاه

  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -6
  .است شده  مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -7
  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاههاي مجازي در  دورههاي مختلف تحصيلي  كد رشته شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در ) ه

  .نمايند  هاي مجازي را نيز انتخاب هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 7بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -1
و   واجد شرايط عمومي  است  ، الزمـ غيرانتفاعي   دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه دوره مجازي 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 درج در من شرايط (اختصاصي 
  .نمايندتوانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه  صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي هاي مجازي به در دوره  آموزش -3
  .هاي مجازي ندارند هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل .است متمركزهاي دوره مجازي به روش  پذيرش در رشته -4
  .باشد مي »آموزش محور« بصورت دورهاين هاي تحصيلي  رشتهكليه ، شيوه آموزشي در هاي مجازي دورهنامه  بر اساس مفاد آيين -5
  . نخواهند داشت دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين  امكان   هيچ وجه مجري، به  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -6
هـاي مجـازي و همچنـين از شـرايط و ضـوابط        دورههاي مورد نظر، از شـرايط و ضـوابط    كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -7

  .اين دفترچه راهنما اطالع حاصل نمايند 267الي  244مندرج در صفحات ها و مؤسسات آموزش عالي  اختصاصي دانشگاه
  .تحقيقات و فناوري احراز كليه شرايط عمومي پذيرش دانشجويان در مؤسسات آموزش عالي برابر با ضوابط و مقررات وزارت علوم،: شرايط عمومي -8
آموختگـان شـيوه    كليه دانـش  -3. داشتن عالقه و آمادگي يادگيري در محيط الكترونيكي -2. برخورداري از مهارت پايه در استفاده از كامپيوتر و اينترنت -1: شرايط اختصاصي -9

د تأييد شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به ادامـه تحصـيل در   ها و مؤسسات آموزش عالي مور آموختگان دانشگاه همانند ساير دانش) الكترونيكي(مجازي 
 .باشند هاي غيرالكترونيكي نيز مي مقاطع باالتر در شيوه

  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهدر پرديس خودگردان  هاي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره) و
  . تغيير يافته است» پرديس خودگردان« هاي تحصيلي ها و مؤسسات آموزش عالي، به دوره كليه دانشگاه در» الملل بين«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  را نيز انتخاب پرديس خودگردانهاي  هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 7بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -2
واجد شرايط   است  الزم پرديس خودگردانهاي  پذيرنده دانشجو در دوره  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه هاي تحصيلي  در كد رشته محل ل تحصي  متقاضي  داوطلبان -3

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك  راهنماي شماره   دفترچه 5تا  1صفحات مندرج در  شرايط (و اختصاصي  عمومي 
  .هاي پرديس خودگردان ندارند هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. استهاي دوره پرديس خودگردان به روش متمركز  پذيرش در رشته -4
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند داوطلبان مي -5
هاي پـرديس خـودگردان و همچنـين از شـرايط و       هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دوره كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -6

  .نمايند اين دفترچه راهنما اطالع حاصل 267الي  244عالي مندرج در صفحات ها و مؤسسات آموزش  ضوابط اختصاصي دانشگاه



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  244صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه) ز
يك كد محل تحصيل توضيحاتي الزم  باشد و چنانچه براي ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي صورت كلي براي دانشگاه هشرايط و ضوابط ذيل ب

نظـر   نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد ،داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل. بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است
   .حاصل نمايند طالعاو اختصاصي مؤسسه آموزش عالي ذيربط  اقدام نموده و همچنين از شرايط و ضوابط عمومي 

 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.bhrc.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشكده ساختمان و مسكن* 

، مركـز  خيابـان حكمـت   ،خيابان نارگل، خيابـان شـهيد مـروي    ،شهرك فرهنگيان جنب، نوري...برزگراه شيخ فضل اتهران،  :نشاني -2 .گيرد هيچگونه امكانات رفاهي و خوابگاه به دانشجويان تعلق نمي -1
    021-88267519: نمابر                   88267519: تلفن              13145-1696: صندوق پستي.    تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  www.ries.ac.ir: وبگاهنشاني   شناسي زمينپژوهشكده علوم زمين ـ سازمان * 
  .پژوهشكده علوم زمين هيچگونه تسهيالت خوابگاهي ندارد

  www.persianacademy.ir :هنشاني وبگا  مطالعات واژه گزيني ـ تهران  پژوهشكده  *
فرهنگستان  ،ها ناي فرهنگست دوراهي كتابخانه ملي و مجموعه ،بعد از ايستگاه مترو ،ضلع شرقي بزرگراه حقاني ،ميدان ونك، تهران :نشاني -3. موفقيت در مصاحبه -2. باشد مي فاقد خوابگاهپژوهشكده  -1

       021-88642458: تلفن           15875-6394: صندوق پستي       15386-33211 :پستيكد.     زبان و ادب فارسي
  www.iiees.ac.ir: وبگاهنشاني   المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين* 

    .21پالك  ،كوچه ارغوان ،ديباجي شمالي ،)فرمانيه(خيابان شهيد دكتر لواساني تهران،   :نشاني -2. باشد خوابگاهي ميو تسهيالت هرگونه امكانات فاقد پژوهشگاه اين  -1
  021-22289455: نمابر  22831116-9 :تلفن
  www.ippi.ac.ir: وبگاهنشاني   پليمر و پتروشيميپژوهشگاه * 

  021-48666: تلفن    .پژوهش، بلوار 15بزرگراه تهران ـ كرج، خروجي  15تهران، كيلومتر  -3. گيرد ، امكانات ويژه تعلق ميداشته باشند 20به دانشجوياني كه رتبه زير  -2. داراي امكانات خوابگاهي -1
  www.ccerci.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران* 
  .باشد امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه فاقد خوابگاه و هرگونهاين 
  www.ihcs.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي* 
   .باشد پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مياين 
  www.nigeb.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري* 

ميزان شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم پژوهشگاه بر اساس مصـوبات هيـات امنـا منـدرج در      -2. پژوهشگاه از امكانات آزمايشگاهي و تحصيلي بسيار خوبي برخوردار خواهند شداين پذيرفته شدگان در  -1
 50تواننـد از   ت آموزش عالي در صورت انتخاب اين پژوهشگاه براي ادامه تحصـيل مـي  التحصيالن نفر اول تا سوم مقطع كارشناسي موسسا فارغ -3. خواهد بود به نشاني فوقپايگاه اطالع رساني پژوهشگاه 

وجود امكانات خوابگاهي براي برادران . (الزم به ذكر است كه امكان واگذاري خوابگاه به خواهران وجود دارد. و نيز امكانات خوابگاهي استفاده نمايند) در مورد دانشجويان نوبت دوم( درصد تخفيف در شهريه
 -5. باشـد  مـي ) از مترو به پژوهشگاه و بـالعكس ( اي، باشگاه ورزشي، سرويس اياب و ذهاب وهشگاه عالوه بر خوابگاه خودگردان شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانهژامكانات رفاهي اين پ -4). ندارد

بيوتكنولـوژي كشـاورزي بـراي انجـام      - ي مولكولي كد رشته كشاورزي و رشته مهندسي كشاورزيلسلو - ست شناسيپذيرفته شدگان رشته زي -6. مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول ممنوع است
ي روزانه و شبانه بـر  سلولي مولكول -پذيرفته شدگان رشته زيست شناسي  -7. ها وجود ندارد گردند و امكان جابجايي در ساير پژوهشكده پايان نامه منحصرا به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي مي

پذيرفتـه شـدگان رشـته زيسـت فنـاوري       -8. گردند هاي زيست فناوري پزشكي و زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي مي نامه منحصرا به پژوهشكده هاي پژوهشگاه براي انجام پايان اساس اولويت
شرايط اختصاصي پذيرفتـه شـدگان    -9. گردند وهشكده زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي ميژايان نامه منحصرا به پ، زيست فناوري صنعت و محيط زيست براي انجام پ)روزانه و شبانه( ميكروبي

شـيمي   )هـا  رايشهمه گـ ( گرايش صنعت و محيط زيست عالوه بر داشتن شرايط عمومي پذيرش دانشجو از شرط اختصاصي دارا بودن مدرك كارشناسي مهندسي شيمي )بيوتكنولوژي( رشته زيست فناوري
  .بلوار پژوهش، شهرك علم و فناوري پژوهش، كرج ـ  اتوبان تهران 15كيلومتر ، تهران :نشاني -10. باشند برخوردار مي )ها همه گرايش( كاربردي، بيوتكنولوژي و يا زيست شناسي

   021-44787399 :نمابر   44787301-10 :تلفن
  www.merc.ac.ir: وبگاهنشاني   مواد و انرژي ـ مشكين دشت كرجپژوهشگاه * 

محـل   -3. مراجعه نمايندبه نشاني فوق  اينترنتي اين پژوهشگاه به سايتبيشتر اطالعات كسب توانند جهت  داوطلبان مي -2. باشد و اسكان دانشجويان ميسر نميامكانات خوابگاهي  فاقداين پژوهشگاه  -1
      026-36201888: نمابر          36280040-9: تلفن             .  ، روبروي شهرداري)ره(تحصيل در كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني

  www.ari.ac.ir: وبگاهنشاني   هوافضاپژوهشگاه * 
    021-88366030-9: تلفن   .15بن بست  ،خيابان مهستان ،خيابان ايران زمين ،شهرك قدس ،تهران: نشاني -2. باشد ميپژوهشگاه فاقد خوابگاه اين  -1

 www.khansar-cmc.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار* 
    031-57995301-2: تلفن .  انتهاي بلوار نماز ،خوانسار :نشاني -3 .باشد و خوابگاه برادران داخل شهر مي خوابگاه خواهران داخل مجموعه دانشكده -2 .باشد خوابگاه براي برادران و خواهران موجود مي -1

 www.hse.sbmu.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي* 
  .باشد الملل شهر تهران مي بينهاي واحد  محل تشكيل كالس

  www.qomirib.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ واحد قــم *
تابعيـت   -3. جمهوري اسـالمي ايـران و قـانون اساسـي    اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام  -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام -1 ):هاي روزانه و شبانه دوره(شرايط عمومي ) الف

تخصصـي و صـالحيت   (موفقيت در مصـاحبه حضـوري    -6. ها و ضوابط دانشگاه نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5. صالح نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي -4. جمهوري اسالمي ايران
پـذيرش  : 2 تـذكر * . گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخيـر اسـت   پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مي: 1 تذكر *). عمومي

دانشجويان عالوه بر دروس مصـوب، ملـزم بـه گذرانـدن      -7. گردد ظر سازمان سنجش برگزار ميباشد كه تحت ن نهايي داوطلبان رشته ادبيات نمايشي منوط به شركت و قبولي در آزمون پروژه تشريحي مي
  ).1دفترچه شماره (نام  داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -8. ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود دوره
 .)ويـژه طـالب  (حوزوي  2داشتن مدرك علمي سطح  -2 .هاي علميه و كارمندان رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما پذيرش دانشجو صرفاً از بين طالب حوزه -1 ):ههاي روزان دوره(شرايط اختصاصي ) ب
 -3...).  رسـمي، پيمـاني و قـراردادي و   (ي دولتي و غيردولتي به هر نحوي ها ناها و ارگ ناعدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازم* . ضروري است 9ارائه گواهي اتمام كتبي و شفاهي پايه : تذكر* 

 -4. توانند در آزمون شركت نمايند سال سنوات خدمت، مي 10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صورت باقي ماندن حداقل : تذكر *). با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال سن  30داشتن حداكثر 
التحصـيالن واجـد امتيـاز علمـي، توانمنـدي       با توجه به امكان استخدام فـارغ  -5 .ي موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سيما در زمان پذيرش مصاحبه حضوريارائه مجوز كتب

التحصـيالن در صـورت معرفـي     فارغ اي كليه دانشجويان طلبه ضرورت دارد بر اساس اين تعهدارائه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل بر اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صدا وسيما حرفه
 *. كند، به ميزان دو برابر مدت تحصـيل مشـغول خـدمت شـوند     بايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي مي) مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان(دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط استخدامي 

دانشجوياني كه در طول تحصـيل از ادامـه    -6. التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از فارغ: تذكر
التحصيالن متعهد به خـدمت در سـازمان در مقـاطع بـاالتر وفـق       ادامه تحصيل فارغ -7. باشند هاي تحصيلي مي اخت هزينه، ملزم به پرد)انتقالي، انصراف و اخراج(تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند 

تحصيل، از مزاياي صـندوق  در طول ) بصورت وام(هاي روزانه، ضمن بهره مندي از كمك هزينه تحصيلي  دانشجويان دوره -8. هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود مقررات سازمان صدا و سيما در رشته
به كاركنان رسمي و پيمـاني سـازمان صـدا و سـيما،     : 2 تذكر* . باشد اين دانشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي: 1 تذكر* . توانند استفاده نمايند نيز مي) نامه وزارت علوم مطابق آيين(رفاه دانشجويان 

شـرايط و ضـوابط   : تـذكر مهـم  . گيرد باشند، كمك هزينه ويژه تعلق مي هاي روزانه كه داراي رتبه دو رقمي مي شدگان نهايي دوره به پذيرفته -9. گيرد نميكمك هزينه تحصيلي و ساير امكانات رفاهي تعلق 
هـاي   رشـته ) شـبانه (ضوابط پذيرش دانشجو مربوط بـه دوره نوبـت دوم    ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم  اختصاصي فوق

  025-32902299 :تلفن  .بلوار امين ،قم: نشاني*   .مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و(ها و موسسات آموزش عالي  مختلف تحصيلي دانشگاه
    فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشكده  *
متقاضيان  -3. اند انجام خواهد شد پذيرش نهايي از طريق مصاحبه از ميان داوطلباني كه باالترين نمره را كسب نموده -2. سازمان مربوطه براي متقاضيان نظامي الزامي است/موافقت باالترين مقام نيرو -1

  .جا اقدام نمايندآنام و شركت در آزمون صرفا از طريق دانشكده فرماندهي و ستاد  جهت ثبت) 1149( رشته مديريت دفاعي كد
 www.hmu.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ قم ) ع(علوم انساني حضرت معصومهدانشكده * 

  025-33209030 :تلفن      . روبروي ورزشگاه يادگار امام، انتهاي بلوار غدير ،قم: نشاني -2. باشد هاي استان قم الزامي مي در تمام دانشگاه) چادر(حجاب برتر  -1
 www.gut.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان* 

  .گرددشنبه برگزار  واحد درسي در روزهاي پنج 9ها تا سقف  در صورت داشتن شرايط مقتضي و به تشخيص دانشكده، اين امكان وجود دارد كه كالس
  www.coe.ac.ir: وبگاهنشاني   ـ كرج سازمان حفاظت محيط زيستـ محيط زيست  دانشكده* 

سـالن همـايش    ،كتابخانـه : امكانات آموزشـي  -2. نمازخانه ،انتشارات تكثير ،پزشك و مشاور مستقر ،زمين تنيس ،زمين فوتبال چمن مصنوعي ،ورزشگاه سرپوشيده ،سلف سرويس و بوفه: امكانات رفاهي -1
شـكده فاقـد   ايـن دان  -3 .اكولوژي، گياه شناسـي، جانورشناسـي و غيـره    ،ليمنولوژي ،بتن و خاك ،آب و فاضالب ،ميكروبيولوژي ،آزمايشگاه شيمي ،كشي كارگاه نقشه ،RSو  GISاي  سايت رايانه ،)ترأآمفي ت(

            026-32801422 :نمابر   32804213-32803027: تلفن      31746-118: صندوق پستي       .   ميدان استاندارد ،كرج :نشاني -4 .باشد خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب مي
 www.abru.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بروجردبروجردي ... ا دانشگاه آيت* 

  .   آباد جاده بروجرد ـ خرم 3بروجرد، كيلومتر  :نشاني -2. هاي موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين  -1
                  066-42468223: نمابر    42468320: تلفن                  167: صندوق پستي        69199-69411: كدپستي

 www.araku.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اراكدانش* 
  .باشد معذور مي) نوبت دومروزانه يا (كارشناسي ارشد از ارائه خوابگاه براي كليه دانشجويان دانشگاه اراك 



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  245صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.ardakan.ac.ir :نشاني وبگاه  اردكاندانشگاه * 

  .مراجعه فرماييدبه نشاني فوق جهت اطالع از آخرين اطالعات دانشگاه به وب سايت دانشگاه  -2 .باشد هاي آن با مشاركت دانشجويان مي و تأمين هزينه بودههاي دانشگاه به صورت خودگردان  خوابگاه -1
 www.urmia.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اروميهدانش* 

     57561-51818 :كدپستي  .پرديس نازلو ،جاده سرو 11كيلومتر  ،اروميه :نشاني -2 .دانشگاه اروميه مراجعه فرماييدجهت اطالع از ميزان شهريه دوره نوبت دوم و پرديس دانشگاهي به سايت  -1
  044-32752842 :نمابر    32752740-3 :تلفن
 www.ui.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهاندانشگاه * 

 .شـوند  شوند و در صورت وجود ظرفيـت سـاير دانشـجويان بـا اولويـت بنـدي اسـكان داده مـي         واقع در پرديس دانشگاه اسكان داده ميهاي دولتي  االمكان در خوابگاه كليه دانشجويان واجد شرايط حتي -1
ي، بورسـيه، مجـازي، پـرديس، شـاغلين بخـش      ، ميهمان، انتقـال )شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -3. باشد هاي مجاز تحصيلي مي حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل مربوط تا سقف ترم -2

اين دانشگاه فاقـد خوابگـاه متـأهلي     -4. گيرد لويت خوابگاه تعلق ميودر صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط و حسب ا) كيلومتر تا شهر اصفهان و مسيرهاي سخت 100فاصله زير (دولتي، خصوصي و بومي 
الحسنه با كـارمزد سـاليانه چهـار     پرداخت تسهيالت قرض -6. گردد رانه دولتي از روز شنبه تا چهارشنبه به استثناء ايام امتحانات، برابر با ضوابط و مقررات ارائه ميدر اين دانشگاه ارائه تغذيه با يا -5. باشد مي

ضـمنا در  . هاي تحصيلي باقيمانده دانشجو حـداكثر سـه سـال اسـت     ا توجه به ترمسقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن ب. درصد بابت شهريه دوران تحصيلي دانشجويان پرديس
 ،اصفهان: نشاني -7. نشود تواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شرايط وام استفاده نمايد مشروط به اينكه كل زمان پرداخت اقساط وي از زمان تحصيل دانشجو بيشتر صورت نياز به مبالغ بيشتر دانشجو مي

  .ابان هزارجريبخي
  :هاي مشترك ط پذيرش دانشجو در دورهبشرايط و ضوا

آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري اسـت و   -2. متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت پذيرش دانشجويان به صورت نيمه -SNU :(1( ول كره جنوبيئدوره مشترك با دانشگاه ملي س* 
. ول به تحصيل خواهند پرداخـت ئسال بوده و دانشجويان بخشي از دوره را در دانشگاه اصفهان و بخشي ديگر را در دانشگاه ملي س 2طول دوره كارشناسي ارشد  -3. خواهد شددانش زبان داوطلبين سنجيده 

دانشـجويان پـس از اتمـام دوره، دانشـنامه      -5. فارسي و انگليسـي تـدوين خواهـد شـد    كليه دروس به زبان فارسي و انگليسي توسط اساتيد مجرب داخلي و خارجي ارائه و رساله دانشجويان نيز به زبان  -4
داوطلـب بايـد حـائز تمـام      -7. هاي مسافرت، اقامت، بيمه، ويزا و تحصيل در كره جنوبي به عهده دانشجويان خواهد بود هزينه -6. كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود

دانشجويان  -8. باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفه عمومي منع قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشند 1397رايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال ش
ر تمام مدت تحصيل ملزم به رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضـباطي دانشـگاه اصـفهان و    دانشجويان د -9. جهت فراغت از تحصيل ملزم به حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود

  .داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند -10. باشند ول ميئدانشگاه ملي س
 .B2ارائـه مـدرك بسـندگي زبـان فرانسـه در سـطح        -2. پذيرش دانشجويان به صورت نيمه متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهـد گرفـت   -1: اه استراسبورگ فرانسهدوره مشترك با دانشگ* 
كليـه دروس بـه زبـان فارسـي و      -4. ورگ به تحصيل خواهنـد پرداخـت  سال بوده و دانشجويان بخشي از دوره را در دانشگاه اصفهان و بخشي ديگر را در دانشگاه استراسب 2طول دوره كارشناسي ارشد  -3

دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هـر دو   -5. فرانسه توسط اساتيد مجرب داخلي و خارجي ارائه و رساله دانشجويان نيز به زبان فارسي و فرانسه تدوين خواهد شد
داوطلب بايد حائز تمام شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي آزمـون ورودي      -7. هاي مسافرت، اقامت، بيمه، ويزا و تحصيل در فرانسه به عهده دانشجويان خواهد بود هزينه -6. ت خواهند نموددانشگاه درياف

دانشجويان جهـت فراغـت از تحصـيل ملـزم بـه حضـور در        -8. قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشندباشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفه عمومي منع  1397دوره كارشناسي ارشد سال 
 -10. باشـند  رگ مـي دانشجويان در تمام مدت تحصيل ملزم به رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشـي، دانشـجويي و انضـباطي دانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه استراسـبو        -9. دانشگاه اصفهان خواهند بود

  .  داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند
  www.vaja.ir :هنشاني وبگا  )وابسته به وزارت اطالعات(گاه اطالعات و امنيت ملي نشدا *
متقاضـيان تحصـيل در ايـن     -3. و نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي ايـران     و التزام عملي به واليت فقيه  اعتقاد -3 .اسالمي ايرانتابعيت جمهوري  -2. تدين به دين مبين اسالم -1 :شرايط عمومي) الف

  .ن برادران انجام خواهد شدهاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از ميا پذيرش دانشجو در رشته -4. بايست داراي مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند دانشگاه مي
الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شـرايط اوليـه   . پس از اعالم نتايج اوليه، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از طريق دانشگاه براي انجام مصاحبه دعوت خواهند شد -1 :و ضوابط اختصاصيشرايط ) ب

برخورداري از سالمت رواني و جسمي بـه تشـخيص مراجـع     -3. احراز صالحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات -2. واهد شدبراي پذيرش در اين دانشگاه، داوطلب براي مصاحبه دعوت نخ
پذيرفتـه شـدگان    -6. باشـد  مي) به بعد 1370ن متولدي(سال تمام  27حداكثر سن داوطلبان  -5. ي باشندديگر در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه ستباي ميداوطلبان ن -4. پزشكي وزارت اطالعات

دانشـجويان   -7. گذرانند مي خانهوزارتاين دوران سربازي را در در وزارت اطالعات، سپردن تعهد، خدمت  التحصيلي، در صورت احراز شرايط گزينش و استخدام در وزارت اطالعات، با پس از فارغدانشگاه اين 
و احراز شرايط گزينش وزارت تحصيلي ال پذيرفته شدگان پس از فارغ -8. برخوردار خواهند بود) خوابگاه دانشجويي صرفاً براي دانشجويان مجرد(رفاهي و خوابگاه دانشجويي امكانات در طول دوره تحصيل از 

بـه   -10. هـاي تحصـيل را پرداخـت نماينـد     لي ناشي از طي مراحل گـزينش و هزينـه  بايست خسارت ما پذيرفته شدگان در صورت انصراف از تحصيل مي -9. رخواهند آمدد خانه، به استخدام وزارتاطالعات
  .گردد علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي نامه مورد تأييد وزارت دانشپس از انجام تعهدات، التحصيالن دانشگاه  فارغ
 www.alzahra.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(الزهرادانشگاه * 

مبلـغ   10تـا   6هـاي   ، رتبـه تومان 000/500/2باشند مبلغ  5تا  1و داراي رتبه ) ها پذيرش دانشجو دارند دانشگاه دولتي ديگر در آن 2هايي كه حداقل  در رشته(روزانه اين دانشگاه دوره به پذيرفته شدگان  -1
نيمسـال   4حـداكثر مـدت مجـاز اسـتفاده از خوابگـاه       -3. گيـرد  خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه تعلق مـي  -2. اهد شدجايزه پرداخت خوتومان  000/500/1مبلغ  20تا  11هاي  تومان و رتبه 000/000/2
درخواسـت   -6. گيرد د خوابگاه تعلق ميهاي برتر باشن هاي تهران و البرز در صورتيكه داراي رتبه نابه دانشجويان روزانه ساكن است -5. گيرد به دانشجويان نوبت دوم و مهمان خوابگاه تعلق نمي -4. باشد مي

. بل بررسي خواهد بـود هاي ديگر در اولين نيمسال ورود به هيچ وجه مجاز نبوده و در موارد خاص با تاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه از نيمسال دوم به بعد قا مهماني و انتقالي ازدانشگاه الزهرا به دانشگاه
داوطلبـان گرامـي جهـت كسـب اطالعـات       -8. ترتيب اثر داده نخواهد شد...  ي پذيرفته شدگان شعبه اروميه حتي با شرايط خاص پزشكي، ازدواج، تبعيت از همسر يا پدر وبه درخواست انتقال و يا مهمان -7

 :شـعبه اروميـه   نشـاني  -10      021-88044051-9: تلفـن .    خيابان ونك، ونك ميدان ،تهران :نشاني -9. مراجعه نمايند فوقهاي تحصيل نوبت دوم به سايت دانشگاه به نشاني  بيشتر در خصوص هزينه
  044-32373332: تلفن         .دفتر آموزش و پرورش استانداري آذربايجان غربياروميه، 

  www.isuw.ac.ir :هنشاني وبگا  )ع(دانشگاه امام صادق *
گـرايش  (معارف اسـالمي و حقـوق    -2مديريت آموزشي،  -1: هاي در رشته) 1397 –98(بر اساس اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال ) ع(دانشگاه امام صادق  )الف

  .پذيرد بر اساس شرايط ذيل دانشجو مي )حقوق خانواده
پرديس خواهران، در سال تحصيلي جاري الزم است عالوه بر كسب شـرايط عمـومي آزمـون كارشناسـي     ) ع(شركت كننده در آزمون معارف اسالمي دانشگاه امام صادق كليه داوطلبان  :شرايط داوطلبان )ب

نام و  ثبت -4 .داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي -3 .فقيه التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت -2 .تدين به دين مبين اسالم -1: ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي ذيل باشند
از بين پذيرفته شـدگان در آزمـون كارشناسـي ارشـد سـازمان سـنجش       ) ع(هاي دانشگاه امام صادق  با توجه به اينكه داوطلبان رشته: توضيح 1397ارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي كپذيرش در آزمون 

نام نموده و شماره پرونده خـود   نيز ثبت) ع(در آزمون معارف اسالمي دانشگاه امام صادق  1397گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  مي آموزش كشور انتخاب
  .نام دانشگاه درج نمايند را در سامانه ثبت

بديهي است پذيرفته شدگان در آزمون معارف اسالمي اسفند ماه از شـركت در آزمـون مـرداد مـاه      -2. شود دو بار در سال با فاصله زماني برگزار مي آزمون معارف اسالمي براي هر دو رشته -1 :تامتيازا) ج
هـاي   سراسـري دوره / مي تـا زمـان برگـزاري آزمـون كتبـي      مجموع مواد آزمون و هر ماده درسي به صورت مجزا از زمان آزمون معـارف اسـال   اعتبار قبولي در آزمون معارف اسالمي در -3. باشند معاف مي

 و بـه صـورت تمـام وقـت، روزانـه و     ) نيمسال تحصيلي 5(نيم سال و نياز حدود دو دوره آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي با احتساب دروس پيش -4. كارشناسي ارشد دو سال است
مصـوبات   هاي خوابگاه، از امتيازات دريافت وام دانشجويي طبـق روال و  داوطلبان در صورت پذيرفته شدن جهت پرداخت هزينه -6. گيرد به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق مي -5. باشد رايگان مي

  .باشند فناوري برخوردار مي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و
باشند از شركت در آزمون آن مـاده   در هر يك از مواد آزمون معارف اسالمي 17ي تحصيلي داراي حداقل معدل كل  كه در دوره) ع( آموختگان دانشگاه امام صادق آن دسته از دانش -1 :هاي آزمون معافيت) د

اداره  از تاييـد  اخذ پس از وطلبان واجد شرايط، الزم است كاربرگ پيوست را تكميل نموده ودا. سال نگذشته باشد 2بود، به شرطي كه از زمان فراغت از تحصيل داوطلبان مذكور بيش از  درسي معاف خواهند
تبصـره  . توضيح اينكه تنها با ارائه اين كاربرگ داوطلب از شركت درآزمون معاف خواهـد بـود  . ي گزينش تحويل نمايند نام به طور حضوري و يا الكترونيكي به اداره كل آموزش پرديس خواهران در زمان ثبت

ارائه گواهي معافيت و يا قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از شـرايط معرفـي داوطلـب بـه ايـن       -2. باشند علوم تربيتي ملزم به شركت درآزمون درس فقه مي آموختگان رشته معارف اسالمي و دانش -1
  .دانشگاه جهت شركت در آزمون شفاهي دانشگاه خواهد بود

اتمـام زمـان   فـوق  نام در سامانه الكترونيكـي   از طريق ثبت 97 خرداد 20 نام آزمون معارف اسالمي نام شروع ثبت نام نحوه ثبت نام آزمون معارف اسالمي زمان ثبت فرآيند ثبت :دريافت كارتنام و  تاريخ ثبت)  ه
   13تا  8دوشنبه ساعت  روز 97ماه  دادمر 8آزمون اينترنتي زمان برگزاري آزمون  دوشنبه دريافت كارت شركت در ماه نام اول مرداد ثبت
  .شود كارشناسي ارشد بوده و به منزله پذيرش نهايي محسوب نمي  قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از مراحل پذيرش دانشجو در دوره: تذكر

و مجاز بـه    نام نموده ثبت) 1126 كدرشته امتحاني(و رشته حقوق خانواده ) 1117 كدرشته امتحاني( داوطلبان واجد شرايط كه صرفا در آزمون سراسري كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي :نام نحوه ثبت )و
انتخاب رشته ضروري هاي اين دانشگاه در برگه  شود انتخاب كد رشته محل متذكر مي. اقدام نمايند) ع(هاي دانشگاه امام صادق  توانند بر اساس موارد ذيل به انتخاب كد رشته محل اند، مي انتخاب رشته شده

  .باشد مي
) ع(بانك پاسارگاد به نام دانشگاه امـام صـادق   نزد 230-100-21189-1به حساب جاري  )تومانپنج هزار  و سي(ريال  000/350نام به مبلغ  پرداخت اينترنتي هزينه ثبت -1 :نام مدارك الزم جهت ثبت )ز
اسـكن   -4. رنگـي  3×4اسكن يك قطعه عكس  -3. نام اسكن فيش واريزي هزينه ثبت -. نام پس از پرداخت مسترد نخواهد شد الزم بذكر است كه هزينه ثبت). كليه شعب بانك پاسارگاد قابل پرداخت در(

 تـاريخ  كـه تـا   گواهي مبني بر دانشجوي سـال آخـر   كن گواهي نامه موقت كارشناسي يااس -6. اسكن تصوير برگه انتخاب رشته آزمون سراسري كارشناسي ارشد -5. تصوير كارنامه آزمون كارشناسي ارشد
نام و پذيرش دانشگاه محرز شود از ادامه مراحل پذيرش يـا تحصـيل داوطلـب جلـوگيري بـه عمـل        اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله -1تبصره . شد التحصيل خواهند فارغ 31/6/97
  .پرديس خواهران در تهران خواهد بود) ع(شدگان دانشگاه امام صادق  محل تحصيل پذيرفته  -2صره تب. آيد مي
داوطلبـان الزم   لـذا . آيـد  مصاحبه علمي به عمل مي ، آزمون معارف اسالمي و1397سال  ناپيوستهآزمون كارشناسي ارشد  مجاز به انتخاب رشته در از داوطلبان پذيرفته شده و -1 :اطالعات و تذكرات الزم )ح

حوزه معـارف اسـالمي، اقـدام بـه      علمي داوطلبان در  پرديس خواهران جهت تقويت بنيه )ع(الزم به ذكر است دانشگاه امام صادق  -2. آزمون شفاهي را كسب نمايند است امتياز مورد نياز در آزمون مذكور و
دريافـت اطالعـات    نـام و  توانند جهت ثبت لذا داوطلبان مي. تير كرده است آخر تا تاريخ اول تير از تفسير ، انديشه اسالمي، زبان عربي وبرگزاري دوره آمادگي آزمون معارف اسالمي در دروس فقه، اصول فقه

معـارف اسـالمي و حقـوق گـرايش     ت آموزشي و آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديري -3. تماس حاصل نمايند) 021-22131874-6(اين خصوص، با اداره گزينش دانشگاه با شماره  بيشتر در
 .مالحظـه نماينـد  دانشگاه به نشاني فوق  نام را در سايت زمان ثبت توانند اطالعات الزم براي دريافت كارت ورود به جلسه در متقاضيان مي. در نوبت صبح برگزار خواهد شد 8/5/1397حقوق خانواده، دوشنبه 

  .شده استاعالم  مندرج در صفحه بعدجدول در  )ويژه خواهران(گرايش حقوق خانواده /هاي مديريت آموزشي و معارف اسالمي و حقوق رشتهنام دروس، شيوه و منابع آزمون  -4



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  246صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  )ع(در دانشگاه امام صادق )ويژه خواهران( گرايش حقوق خانواده/معارف اسالمي و حقوقهاي مديريت آموزشي و  جدول نام دروس، شيوه و منابع آزمون رشته

  گرايش حقوق خانواده/منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق  منابع آزمون رشته مديريت آموزشي  شيوه آزمون  نام درس
  يا ترجمه كتاب )عبدالهادي فضلي(الفقه  االصول مبادي  تستي ـ تشريحي  اصول فقه

  آيتيـ اميني  المظفر عليرضاتحرير اصول الفقه   رضا اسالمي» صدر االولي شهيد االصول حلقه دروس في علم«

  )نهي از منكر صاله، صوم، امر به معروف و(اللمعه الدمشقيه   تستي ـ تشريحي  فقه
  عليرضا اميني) متاجر، نكاح، طالق(تحرير الروضه 

  شرح لمعه شهيد ثاني ابواب
  )نكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر، ارث، وصيت، حدود، قصاص(

 )احزاب، فرقان، لقمان، هاي حجرات سوره(الميزان  تفسير  تستي  كريمتفسير قرآن 
  4قواعد صرف و نحو و ترجمه در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي

  تشريحي  انديشه اسالمي

  .انتهاي كيفيت استخدام وسيله ابتداي كتاب تا از :كتاب سيري در سيره نبوي
  .تمام كتاب ):ع(كتاب جاذبه و دافعه علي

  .مرد هاي زن و ازابتداي كتاب تا انتهاي تفاوت :كتاب نظام حقوق زن در اسالم
  .ها اشكال ابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها و از: كتاب مسأله حجاب
  .»جهاد هجرت و«و » آزادي معنوي«بحث  :كتاب آزادي معنوي

  م
 www.ilam.ac.ir :هنشاني وبگا  گاه ايالمدانش* 

شدگان از اين دانشـگاه بـه 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
  .ول ممنوع استمرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال ا -4. باشد دانشگاه به هر عنوان ممنوع مي

 www.ub.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنورددانشگاه * 
هاي برتر حمايت ويـژه بـه عمـل     شدگان با رتبه دانشگاه بجنورد از پذيرفته -3. گردد به دانشجويان طبق مقررات دانشگاه، خوابگاه واگذار مي -2 .باشد هاي عاري از دخانيات مي دانشگاه عضو دانشگاهاين  -1

 هاي فني و مهندسي، علوم پايـه و  پذيرفته شدگان رشته) ب). تاپ اهداي لپ(، 250تر از  داراي رتبه پايين) به غير از مشاوره(هاي فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني  پذيرفته شدگان رشته) الف: آورد مي
پذيرفتـه  ) د). تـاپ  اهداي لـپ (، 60تر از  مشاوره داراي رتبه پايين  پذيرفته شدگان رشته) ج). هزار تومان 500اهداي كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ( 150تر از  داراي رتبه پايين) به غير از مشاوره(علوم انساني 
شده، دانشجوي دانشـگاه   سال و ماداميكه پذيرفته 2كمك هزينه تحصيلي حداكثر به مدت   مشوق *). هزار تومان 500حصيلي ماهيانه اهداي كمك هزينه ت(، 40تر از  مشاوره داراي رتبه پايين  شدگان رشته

 .باشـد  ورودي خود مـي  رشته و هم برتر دانشجويان هم %10و قرار گرفتن دانشجو به لحاظ ميانگين كل، جزو  17گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و به بعد منوط به كسب حداقل معدل  بجنورد باشد، تعلق مي
   058-32410700 :نمابر         32284610-13: تلفن         1339 :پستي صندوق            9453155111 :كدپستي          .جاده اسفراين 4 كيلومتر ،دربجنو :شانين -4

 www.bonabu.ac.ir :نشاني وبگاه  بنابدانشگاه * 
آذربايجان استان  :نشاني -3 .مراجعه نماييدوبگاه دانشگاه به نشاني فوق  براي اطالعات بيشتر و دقيقتر به -2. كمك هزينه ويژه مالي اعطا خواهد كرد ،دانشگاه به كليه قبولين با رتبه كل تك رقمياين  -1

   041-37721066 :نمابر      37743803-37724829 :تلفن .  انتهاي بزرگراه واليت ،بناب، شرقي
 www.basu.ac.ir :نشاني وبگاه  همدانـ بوعلي سينا دانشگاه * 

  .روشن چهارباغ شهيد مصطفي احمدي همدان، :نشاني -3 .باشد هاي عاري از دخانيات مي دانشگاه عضو دانشگاهاين  -2. باشد هاي برتر هر رشته مي اولويت در واگذاري خوابگاه با رتبه -1
  081-38381601-10: تلفن       6517838695: پستيصندوق 

 www.birjand.ac.ir :نشاني وبگاه  بيرجنددانشگاه * 
  056-32202049-51: تلفن.      جاده زاهدان 5آباد، كيلومتر  بيرجند، پرديس شوكت: نشاني

 www.ikiu.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوين) ره(المللي امام خميني بيندانشگاه * 
  .، سـازمان مركـزي  )ره(المللـي امـام خمينـي    قزوين، دانشگاه بين: نشاني -2 .باشد استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر اساس رتبه قبولي داوطلبان در آزمون تحصيالت تكميلي مياولويت  -1

  028-33780083: نمابر   33780021: تلفن              3414896818 :كدپستي
 www.pnu.ac.ir :نشاني وبگاه  پيام نوردانشگاه * 

هاي تحصيلي دوره مجازي دانشگاه پيام نور كه به شيوه آموزش محور نيـز اجـرا    نامه، در كليه رشته گذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط رشته
  . مراجعه فرمايند فوق به نشانيدانشگاه وبگاه هاي مصوب دوره، به  داوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط و شهريه -2. شوند، الزامي است مي
 www.tabrizu.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزدانشگاه * 

نمايند و به آنان متناسب بـا رشـته تحصـيلي مـدرك مهندسـي       هاي نوين در خارج از مجموعه دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و يا مهندسي مكانيك تحصيل مي دانشجويان دانشكده مهندسي فناوري -1
هاي علوم دامي دانشـكده كشـاورزي و منـابع     به اطالع متقاضيان رشته -2. نانوالكترونيك يا مهندسي فتونيك يا مهندسي مكاترونيك بدون قيد عنوان مهندسي برق و يا مهندسي مكانيك اعطاء خواهد شد

هاي درسي پرديس  تشكيل كالس -3. ن پسر ندارد و اسكان دانشجويان دختر در خوابگاه خودگردان ميسر خواهد بودرساند كه اين دانشكده تعهد خوابگاه براي اسكان دانشجويا طبيعي اهر دانشگاه تبريز مي
 -رشـته مهندسـي پليمـر    هاي روزانه و نوبـت دوم  محل تحصيل دوره -4. نامي به حدنصاب الزم دانشگاه تبريز خواهد بود خودگردان و پرديس ارس جلفا منوط به رسيدن تعداد دانشجويان پذيرفته شده ثبت

هـايي كـه حـداقل     گرايش/شوند در رشته هاي برتر كنكور كارشناسي ارشد كه در دانشگاه تبريز پذيرفته مي رتبه% 10دانشگاه تبريز در جهت ارائه تسهيالت براي  -5. علوم پايه، در دانشكده شيمي خواهد بود
كمـك هزينـه ماهيانـه دو ميليـون ريـال از بـدو ورود تـا زمـان          10تا  6كمك هزينه ماهيانه سه ميليون ريال و داوطلبان داراي رتبه  5تا  1رتبه  در چهار دانشگاه پذيرش داشته باشند براي داوطلبان داراي

داوطلبـان بـراي كسـب     -6. پرداخـت خواهـد نمـود   ) گيـرد گرايش و هم ورودي قرار /ها در ده درصد باالي معدل كل دانشجويان هم رشته تا زماني كه معدل كل آن(ماه  24التحصيلي حداكثر به مدت  فارغ
  .مراجعه نمايند فوق اطالعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه تبريز به وبگاه دانشگاه به نشاني

 www.kgut.ac.ir :نشاني وبگاه  تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه * 
برتر هـر رشـته در آزمـون ورودي باشـند، عـالوه بـر اعتبـار        % 10به كليه پذيرفته شدگان اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد كه جزء  -2. شهرستان كرمان واقع شده استكيلومتري  28دانشگاه در  -1

خوابگاه بـراي دانشـجويان روزانـه در محـل      -3. نامه تعلق خواهد گرفت دي پايانميليون ريال نيز اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنها 40ميليون ريال، مبلغ  20پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ 
  .داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند -4. باشد تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي 4هاي  دانشگاه به صورت سوييت

   034-33776617 :نمابر          33776611 :تلفن .         انتهاي اتوبان هفت باغ علوي ،كرمان: نينشا -5
 www.iasbs.ac.ir :هنشاني وبگا  نجانزتحصيالت تكميلي در علوم پايه  دانشگاه* 

در آزمون سراسري تا سقف دو ميليـون و  ) 100هاي مورد پذيرش اين مقطع رتبه زير  و مابقي رشته 50رشته علوم كامپيوتر رتبه زير (دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت كسب رتبه دو رقمي كشوري  -1
هاي يك رقمي پوشش كامل يـك سـفر علمـي مـورد تاييـد       اهي دانشجويي برخوردار خواهند بود، ضمناً براي رتبهكنند و از تسهيالت ويژه رف دريافت مي) به عنوان دستيار پژوهشي(پانصد هزار ريال ماهانه 

سنگ شناسي رسوبي  در رشته علوم زمين گرايش رسوب شناسي و -2. باشد پابرجا خواهد بود 5/17اين امتيازها ماداميكه معدل كل دوره باالي . شود دانشگاه در هر سال عالوه بر تسهيالت فوق حمايت مي
هـاي مـورد پـذيرش دانشـگاه تحصـيالت       جهت تشويق به كليه پذيرفته شدگان نهايي كارشناسي ارشـد رشـته   -3. ولوژي و تكتونيك را خواهند داشتئاي با هيدروژ هاي بين رشته دانشجويان امكان فعاليت

جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص پذيرش در رشته رياضي محض و كاربردي بـه  . د، يك عدد لپ تاپ جايزه داده خواهد شدان قبول نهايي شده 20تكميلي علوم پايه زنجان كه با رتبه كل كشوري زير 
   024-33155142: نمابر      33151: تلفن      45137-66731 :كدپستي   45195-1159 :صندوق پستي     444انتهاي بلوار استاد يوسف ثبوتي، پالك  ،زنجان: نشاني -5 .سايت دانشكده مراجعه شود

 www.ausmt.ac.ir :نشاني وبگاه  هاي نوين آمل تخصصي فناوريدانشگاه * 
  011-44153453 ) 9داخلي : (نمابر       44153453: تلفن                          35اباذر  ،آمل: نشاني -2. باشد فاقد خوابگاه ميدانشگاه اين  -1

 www.torbath.ac.ir :وبگاه نشاني  تربت حيدريهدانشگاه * 
  .مشهد، بعد از پل هوايي عابر پيادهـ محور تربت حيدريه  7 كيلومتر :نشاني -2 .باشد براي خواهران و برادران دانشجو مي) با هزينه شخصي( داراي خوابگاه خودگرداناين دانشگاه  -1

          051-52299601-52299632: نمابر                     52299602-4: تلفن
 www.srttu.edu :نشاني وبگاه  تهران  ي ـيتربيت دبير شهيد رجادانشگاه * 

   .دنماين همربوط به دانشگاه فرهنگيان مراجع 252و  251ات درج شده در صفحبراي اطالع از شرايط و ضوابط اين دانشگاه، به شرايط متقاضيان 
 www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  مدرس ـ تهرانتربيت دانشگاه * 

به دانشجويان رتبـه اول آزمـون سراسـري سـازمان     ) 1-1: گردد اي به شرح زير پرداخت مي جايزه) ها پذيرش دانشجو دارند دانشگاه در آن 4هايي كه حداقل  در رشته(به دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -1
در ) 1-4 .ميليـون تومـان   5/1: به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسـري سـازمان سـنجش   ) 1-3 .ميليون تومان 2: سراسري سازمان سنجش به دانشجويان رتبه دوم آزمون) 1-2 .ميليون تومان 3: سنجش
سوم مبلغ هديه تا پايان نيمسـال دوم تحصـيلي و    يك -تبصره. شود ميليون تومان جوايز پرداخت مي 2و  5/1ها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول به ترتيب مبلغ  هايي كه دو و سه دانشگاه در آن رشته

ميليـون تومـان اعتبـار پژوهشـي بـراي حمايـت از        5/1تـا مبلـغ    97دانشـگاه در سـال    -2. شـود  هاي پيشرفت تحصيلي دانشجو پرداخـت مـي   هاي بعدي و براساس شاخص الباقي به تدريج در طي نيمسال
، براساس ضـوابط دانشـگاه اعتبـار    )دانشگاه درآن رشته پذيرش دانشجو داشته باشند 4كه حداقل (روزانه  3تا  1هاي  دانشگاه به دانشجويان رتبه -3. هاي دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است نامه پايان

 1: دانشجويان رتبـه دوم آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش     ) 3-2 .ميليون تومان 5/1: دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش) 3-1: زير اختصاص خواهد دادبه شرح  )گرانت(ويژه پژوهشي 
ها پـذيرش دانشـجو    دانشگاه در آن 4هايي كه حداقل  در رشته(رتبه اول  دانشگاه به دانشجويان -4 .ميليون تومان 1: دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش) 3-3 .هزار تومان 200ميليون و 

نامـه اسـتخدامي    آيـين  55مـاده   6هاي روزانه، براساس تبصـره   به كليه دانشجويان دوره -5. نمايد الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت مي ميليون تومان وام قرض 5، مبلغ )دارند
توانـد   اين گواهي عالوه بر اعطاي دو پايه اضافي هنگام جذب، مـي . (گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد) در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي(ت علمي، اعضاي هيا

آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضـوابط امتيـاز    5تا  1هاي  به رتبه -6 .)ها محسوب گردد التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاهامتيازي براي فارغ
ه بـه  با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نـور، واگـذاري خوابگـا    -7. شود بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمسال دوم داده مي

هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجـاره بهـا    صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسال
دانشگاه امكـان تـأمين خوابگـاه و امكانـات رفـاهي بـراي        -8. گيرد خوابگاه تعلق نمي) هاي وزارت علوم و بهداشت از بورسيهغير (ضمناً به دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه . باشد نيمسال مي در ابتداي هر

متقاضيان واجد شـرايط كمـك   . باشد تأهلي ميدانشگاه فاقد خوابگاه م -9. گيرد اي نيز تعلق نمي نها، آموزش مجازي و پرديس دانشگاهي را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يار)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  جويان وزارت ـندوق رفاه دانشـجويي طبق ضوابط صـتغذيه دانش -10. باشند يقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور ميـوديعه مسكن صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحق



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  247صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  ـ تهران دانشگاه تربيت مدرس شرايط و ضوابط ادامه

هاي  ميزان شهريه پرديس دانشگاهي تربيت مدرس و ساير دوره -11. شود فناوري صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارائه مي علوم، تحقيقات و
ضـمن ايـن شـهريه صـرفاً      در. هاي مذكور آگاهي يابند ست و ضروري است داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دورهشهريه پرداز از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي ا

سـوي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت      پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تـأميني از  -12. شود نمي) خوابگاه و تغذيه(بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور رفاهي دانشجويان 
هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي و تنها در  كالس -14. باشد هاي آموزش مجازي، منوط به رسيدن به حدنصاب مي تشكيل كالس در دوره -13. باشد علوم، تحقيقات و فناوري مي

گرايش در هـر نيمسـال تحصـيلي سـي درصـد      / به دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در هر رشته  -15. انه ادغام خواهد شدبا دوره روز) نفر 5حداقل (صورت عدم رسيدن به حد نصاب 
گيرد كـه كليـه شـرايط زيـر را داشـته       لق ميدر هر نيمسال تحصيلي، به دانشجويي تع 15ميزان تشويقي مشخص شده در بند : مندي از تشويق شهريه شرايط بهره .شهريه پايه عودت داده خواهد شد%) 30(

واحـد   8دانشجو در ترم مورد نظر حداقل ) ج .نفر باشند 5نام شده در گرايش تحصيلي مربوط در همان نيمسال  حداقل تعداد دانشجوي ثبت) ب .باشد 17دانشجوي رتبه اول و داراي معدل حداقل ) الف: باشد
: هـاي كارشناسـي ارشـد    تعدادي از پذيرفته شدگان در دوره -16. مدت تحصيل دانشجو در نيمسال مورد نظر از سقف سنوات مجاز تحصيل بيشتر نشده باشد) د .اشدگذرانده ب) نياز بجز دروس جبراني و پيش(

از گذراندن موفق دروس سال اول تحصـيلي، در صـورت واجـد شـرايط      بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي و زيست فناوري دريا، پس -ژنتيك، بيوشيمي، بيوانفورماتيك، نانوبيوتكنولوژي، مهندسي شيمي
المللي نيـز دريافـت    نامه فارغ التحصيلي خود مشاركت كرده و عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد، گواهي بين المللي زيست كارآفريني با اروپا به عنوان پايان هاي كارآفريني مشترك بين توانند در پروژه بودن مي

  pardis.tmu.ac.ir: دانشگاهنشاني وبگاه پرديس * . ها با امكان گذراندن بخشي از سال دوم تحصيلي در دانشگاه اروپايي جزء شرايط است بيني برخي هزينه ط به زبان انگليسي و پيشتسل. نمايند
 www.tafreshu.ac.ir :هنشاني وبگا  تفرشدانشگاه * 

  39518-79611 :كدپستي                 .ابتداي جاده تهران ،تفرش :نشاني -2 .شود گيرد و به دانشجويان دوره شبانه در صورت امكان خوابگاه داده مي به دانشجويان دوره روزانه خوابگاه تعلق مي -1
  086-36227817: نمابر      36227430: تلفن
 www.ut.ac.ir :هنشاني وبگا  تهراندانشگاه * 
 .رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر براي بانوان الزامي است» دانشكده الهيات و معارف اسالمي«و » دانشكده معارف و انديشه اسالمي« ،»قم ـپرديس فارابي  «هاي  براي رشته -1: شرايط عمومي) الف

 ENSAMدگان پس از شروع دوره تحصيلي در صورت تمايل بـه دوره مشـترك بـا دانشـگاه     نفر از پذيرفته ش 5، حداكثر »ها مهندسي صنايع ـ بهينه سازي سيستم  -20321«در رشته محل دوره روزانه  -2
تاريخ مصاحبه ورود بـه دوره  . باشد كه در پايان اين دوره، دو مدرك كارشناسي ارشد به ايشان اعطا خواهد شد سال است و سال دوم در كشور فرانسه مي 2فرانسه وارد خواهند شد كه طول دوره تحصيلي آن 

گـيالن،  : نشـاني دانشـكده فنـي كاسـپين     -3 .لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور بـه سـايت دانشـگاه مراجعـه نماينـد     . ترك مذكور متعاقباً در وبگاه دانشگاه به نشاني فوق اعالم خواهد شدمش
رشته الهيات و معارف  -6 .باشد هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه در دوره -5 .ده ماسولهگيالن، فومن، كيلومتر يك جا: نشاني دانشكده فني فومن -4 .رضوانشهر، شهرك وليعصر چوكا

 .نام براي داوطلبان شيعه وجود دارد باشد و منع ثبت اسالمي فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي
هاي پايان هر نيمسال تحصيلي بـه   شوند و آزمون هاي مجازي دانشگاه تهران به صورت الكترونيكي ارائه مي هاي آموزشي در دورههاي درسي و فرايند كليه كالس -1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط رشته) ب

  .براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرمايند -2. گردند صورت حضوري برگزار مي
  :مشتركهاي  پذيرش دانشجو در دورهشرايط و ضوابط ) ج

كسب امتياز الزم به استناد حداقل نمرات كسب شده در آزمـون ورودي كارشناسـي    -1: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش سيتم اطالعات جغرافيائي مشترك با دانشگاه لوند ـ سوئد   رشته* 
در صورت عدم امكـان ارائـه مـدرك زبـان،     ) 1-3). ارز آن المللي هم يا مدرك بين 6كل برابر  IELTSمعادل (زبان انگليسي كسب امتياز الزم  -3. كسب امتياز الزم در مصاحبه اختصاصي دانشكده -2. ارشد

انشگاه تهران را بر اسـاس مبنـاي   هاي تحصيل در د شود هزينه دانشجو متعهد مي -4. متقاضي موظف است در طول مدت تحصيلي در ايران مدرك زبان مورد نياز براي اخذ پذيرش دانشگاه لوند را ارائه دهد
. در كشـور سـوئد را تقبـل كنـد    ) حسب نياز علمي و بنا به تشخيص دانشكده جغرافيا(ترم تحصيلي  2يا  1پذيرد كه هزينه تحصيل به مدت  همچنين، دانشجو مي. المللي پرداخت كند هاي بين شهريه پرديس

جزئيات شهريه مربوط بـه  (باشد  هاي پرديس خودگردان دانشگاه تهران مي شهريه دوره معادل شهريه دوره -5. تأمين منابع مالي دانشجو نخواهد داشت دانشگاه تهران يا دانشگاه لوند هيچ مسئوليتي در قبال
ناسي ارشد از دانشگاه تهران و يك مدرك كارشناسي ارشـد از  يكي مدرك كارش: شود التحصيل دو مدرك تحصيلي ارائه مي به دانشجوي فارغ -6). باشد دوره در وب سايت دانشكده جغرافيا قابل دسترسي مي

متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه بـه نشـاني   . * گيرد شود كه پذيرش نهايي دانشجو پس از قبولي در آزمون، از طريق مصاحبه تخصصي صورت مي ضمناً يادآور مي. دانشگاه لوند سوئد
 .فوق مراجعه فرمايند

 -3 .يا باالتر در مقطع كارشناسـي ) چهارده( 14داراي معدل كل  -2 .كسب امتياز الزم در مصاحبه حضوري -1: ته مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي مشترك با دانشگاه اينديانا ـ پردو آمريكا رش* 
پـردو در كشـور آمريكـا برگـزار     -هاي فني دانشگاه تهران و سه نيمسال بعد در دانشگاه اينـديانا  است كه دو نيمسال اول در دانشكده) شامل پنج نيمسال تحصيلي(سال تحصيلي  5/2مدت دوره بطور معمول 

ـ    در صورت نياز، دانشجويان براي شركت در كالس. ائه خواهند شددر مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس عمدتا به زبان انگليسي ار -4. خواهد شد هـاي   ناهاي تقويت زبان انگليسـي بـه دانشـكده زب
در آزمـون تافـل    79و كسب حـداقل نمـره    20از  14واحد درسي و احراز حداقل معدل كل  12در پايان سال اول تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل  -5. خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد

)IBT ( در آزمون  5/6يا حداقل نمرهIELTS بر اساس توافق بين دو دانشگاه، اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون . پردو را دريافت خواهند نمود-مجوز رفتن به دانشگاه ايندياناGRE   نخواهنـد داشـت .
هـاي گذرانـده    بديهي است كه تمامي واحـد (پردو قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود -واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا 12تهران تعداد  هاي فني دانشگاه از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكده -6

هـا بصـورت    روژه كارشناسي ارشد دانشـجويان ايـن دوره  تعريف، راهنمايي و ارزيابي پ -7). هاي فني دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه تهران محسوب خواهد شد شده در دانشكده
پردو، دانشجويان موظف به بازگشت به ايـران و تكميـل مراحـل فراغـت از تحصـيل در دانشـگاه تهـران        -پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا -8. مشترك توسط اساتيد دو دانشگاه انجام خواهد گرفت

) IBT(دانشـجوياني كـه نمـره تافـل      -9. ز تحصيل در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده است، دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمودتا زماني كه مراحل فراغت ا. باشند مي
بر اساس نتيجه آزمون تعيـين  . آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در 7و  5/6ها بين  آن IELTSو يا نمره  99و  79ها در هنگام عزيمت به آمريكا بين  آن

يا باالتر است  5/7ها  آن IELTSيا باالتر و يا نمره  100ها  آن) IBT(دانشجوياني كه نمره تافل . سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند
هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصـيل هسـتند بصـورت ريـالي و معـادل       -10. هاي زبان انگليسي معاف خواهند بود ركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن كالساز ش

هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه . محاسبه و دريافت خواهد شد) هاي ثابت و متغير تركيب شهريه(هاي خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان سازوكار  شهريه دانشجويان پرديس
% 25باشـند از  دانشجويان اين دوره كه شرايط عزيمت به آمريكـا را احـراز كـرده     -11. پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و براساس ضوابط اعالم شده در سايت آن دانشگاه دريافت خواهد شد-اينديانا

هـاي متعـارف    اين دانشجويان همچنين مجاز به ارائه درخواست براي استفاده از كمك هزينه. برخوردار خواهند شد) پردو-اعالم شده در سايت دانشگاه اينديانا(المللي  تخفيف در شهريه عادي دانشجويان بين
گيـري در مـورد هـر نـوع     در هر حال تصـميم . پردو خواهند بود-بر اساس ضوابط دانشگاه اينديانا) Research Assistant(تيار پژوهشي و يا دس) Teaching Assistant(در قالب دستمزدهاي دستيار آموزشي 

پردو تعهدي در خصـوص  -د بود و دانشگاه ايندياناهاي مسافرت و اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواه هزينه -12. پردو خواهد بود-كمك هزينه بطور كامل در اختيار دانشگاه اينديانا
پـردو  -دانشـگاه اينـديانا   -13. پردو قابل دسترسي است-هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا برآورد هزينه. تأمين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد داشت

. هاي آن كشور در منطقه، تمامي تالش خود را بـراي اعطـاي ويـزا بـه ايـن دانشـجويان بـه كـار خواهـد بسـت           اند به يكي از كنسولگري اعزام به آمريكا را احراز نمودهضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط 
بـه تشـخيص   ) شود انجـام نـداده باشـند    دامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر ميبه شرط آنكه تعمدا اق(شوند  دانشجوياني كه به دليل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا موفق به عزيمت به آن كشور نمي

هـاي فنـي و پـرديس     اين دانشجويان تنها مدرك مشترك دانشكده. به پايان خواهند رساند) پرديس البرز يا پرديس كيش(هاي خودگردان دانشگاه تهران  دانشگاه تهران تحصيالت خود را در يكي از پرديس
. * پردو تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بـود -دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا -14. فت خواهند نمودمربوطه را دريا

  .متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرمايند
  www.ihu.ac.ir :هنشاني وبگا  ) ع( حسين  امامجامع  دانشگاه  *
هاي نيروهاي مسـلح و بسـيجيان فعـال     نابه ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شاغلين ساير سازم) ع(دانشگاه جامع امام حسين 1397-98انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي  -1

هاي حوزه علوم انسـاني فقـط از    انتخاب هدفمند و پذيرش دانشجو در رشته: 2 تبصره. ها باشند ها و وزارتخانه ناداوطلبان بسيجي فعال نبايد در استخدام و يا متعهد خدمت به ساير سازم: 1 تبصره. خواهد بود
پـايوران سـپاه    -2. گيـرد  انجـام مـي  ) با ارائه تاييديه از معاونت سرمايه انساني بسيج سازمان بسيج(رايط بورس و بسيجيان فعال داراي ش) با ارائه تاييديه مركز عمليات نيروي انساني سپاه(ميان پايوران سپاه 

ر آزمـون دريافـت و در زمـان    نـام د  قبل از ثبـت ) برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويي(بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه  مي
بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از باالترين مقـام   هاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه مي ناشاغلين ساير سازم -3. مصاحبه به دانشگاه ارائه نمايند

 )5-1: سـاير شـرايط   -5. بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشـگاه ارائـه نماينـد    داوطلبان بسيجي مي -4. گاه ارائه نمايندرسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به دانش
هـاي عمـومي سـپاه بـوده و در مراحـل       بايست واجـد صـالحيت   اوطلبان ميتمام د )5-2. متناسب با نياز سپاه را داشته باشند) نامه پايان(ها و پروژه پاياني  بايست توانايي انجام تحقيقات، پژوهش داوطلبان مي

. هاي تربيتي دانشگاه حضور و مشاركت فعال داشته باشـند  بايست در برنامه شدگان عالوه بر نظام آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي كليه پذيرفته) 5-3. مصاحبه و آزمون امتياز الزم را كسب نمايند
گونه تعهدي مبنـي بـر جـذب و     سپاه هيچ )5-5. براي پايوران سپاه مطابق مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويي سپاه خواهد بود. وقت خواهد بود صورت تمام هاي تحصيلي دانشگاه به در دوره تحصيل )4-5

التحصيالن بسيجي واجد شرايط جذب و اسـتخدام در سـپاه، انتخـاب و بـه خـدمت مشـغول        ي از فارغدر صورت نياز سپاه، بخش )6-1: تسهيالت -6. شدگان بسيجي غيربورس را ندارد استخدام كليه پذيرفته
 ، كمك هزينه تحصيلي ماهانـه دو ميليـون ريـال بـه مـدت     1000به دانشجويان غيربورس بسيجي فعال داراي رتبه زير  )6-3. گيرد به كليه دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي )6-2. خواهند شد

منـدي كسـر و جـايگزين خـدمت      توانند از امكان بهره دانشجويان مي )6-4. التحصيلي خواهد بود نحوه برگشت كمك هزينه تحصيلي مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ. شود چهار ترم تحصيلي پرداخت مي
التحصـيلي در   در صورت تمايل دانشجويان غير بورس، پـس از فـارغ   )6-5. سب با ميزان همكاري، برخوردار شوندربط متنا هاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تاييد مراجع ذي سربازي در صورت اجراي پروژه

انشـگاه  هاي تحقيقـاتي مصـوب مطـابق ضـوابط د     به دانشجويان همكار و فعال در پروژه )6-6. صورت داشتن شرايط به مراكز علمي و تخصصي سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفي خواهند شد
نحـوه  . برابر سايرين وام و تسهيالت دانشجويي نيـز اعطـا خواهـد شـد     2هاي دو رقمي عالوه بر كمك هزينه تحصيلي تا سقف  شدگان رتبه به پذيرفته )6-7. گردد پرداخت مي) الزحمه پژوهشي حق(پژوهانه 

التحصيالن رتبه اول هر دوره مطابق ضوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و    به فارغ) استعداد درخشان(ادامه تحصيل بدون آزمون زمينه  )6-8. التحصيلي خواهد بود برگشت وام مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ
اي مسلح از باالترين مرجع سازمان متبوع خـود  روهارائه تاييديه موافقت با ادامه تحصيل از مركز عمليات نيروي انساني سپاه براي پايوران سپاه و موافقت با ادامه تحصيل شاغلين ساير ني. (فناوري وجود دارد

جهـت اطـالع از جزييـات شـرايط و ضـوابط       -7 .گردنـد  مند مي صورت رايگان بهره برنامه دانشگاه به هاي فوق هاي مهارت افزايي، برنامه شدگان از امكانات ورزشي، كارگاه تمامي پذيرفته )6-9.) الزامي است
  021-77105691: تلفن معاونت آموزش     از پل لشكرك، روبروي بتن البرز اتوبان بابايي، بعدتهران، : نشاني -8 .مراجعه شود فوقپذيرش دانشجوي بورس و غيربورس به سايت دانشگاه به نشاني 

 www.jahrom.ac.ir :هنشاني وبگا  جهرمدانشگاه * 
        071-54372254: نمابر      54372252: تلفن   74131-88941: كدپستي  .شهيد مطهري، ميدان خليج فارسبلوار  ،جهرم :نشاني -2. باشد خوابگاه بصورت خودگردان ميرفاهي از قبيل ي  واگذار -1

 www.hsu.ac.ir :هنشاني وبگا  حكيم سبزواري ـ سبزواردانشگاه * 
  .توحيد شهر ،سبزوار: نشاني -2 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه حكيم سبزواري وبگاه به از شرايط و ضوابط دانشگاه  جهت كسب اطالع داوطلبين گرامي -1

   051-44012613: نمابر          44012611-44410104: تلفن
 www.pgu.ac.ir :هنشاني وبگا  خليج فارس ـ بوشهردانشگاه * 

بوشـهر، بهمنـي، بلـوار شـهيد     : نشاني -2. باشد ميدر پرتال دانشگاه قابل دسترسي  هاي مربوط ميزان شهريه .باشند ملزم به پرداخت شهريه ميبرابر مقررات ، )شبانه(نوبت دوم دوره  شدگانكليه پذيرفته  -1
  077-31222060: تلفن                  .ماهيني، خيابان دانشجو



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  248صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.khu.ac.ir :هنشاني وبگا  خوارزمي ـ تهراندانشگاه * 

هاي دانشجويي، به دانشـجويان بـومي    به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه -2 .)هاي تهران كد رشته محل. (هاي برتر خواهد بود هاي دانشجويي، اولويت اسكان با رتبه به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه -1
      .)هاي تهران و البرز رشته محل كد. (گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي نااست
 www.du.ac.ir :هنشاني وبگا  دامغاندانشگاه * 

دانشـگاه  از سـوي  ) شبانه(همچنين امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  -2. نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار خواهد شد 4به هر دانشجوي كارشناسي ارشد غيربومي اعم از دختر و پسر تنها  -1
             023-352202240-35220087: و نمابر تلفن            3671641167 :كدپستي.                     ميدان دانشگاه ،دامغان :نشاني -3 .وجود ندارد

 www.cmu.ac.ir :هنشاني وبگا  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه * 
بلـوار   ،چابهـار  :نشـاني  -2 .باشـد  الزم به يادآوري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشـگاهي مـي  . آورد مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهده خوابگاه ئدانشگاه در ارا اين -1

          054-35321025 :نمابر           35320020-3: تلفن      99717-56499 :كدپستي                .)شهيد ريگي(دانشگاه 
 www.razi.ac.ir :هنشاني وبگا  رازي كرمانشاهدانشگاه * 

شـدگان در   پذيرفته با توجه به محدويت امكانات خوابگاهي به -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    ،اسـكان نهـايي واجـدين نهـايي     كـه پـس از   صورت وجود فضاي مازاد بر نياز به دانشجويان بومي استان، تنها در -4. گردد تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار مي سنوات مجازطول 

و خـودگردان   پـرديس هـاي   شـرايط و ضـوابط رشـته   سـاير  داوطلبان براي اطالع از  -6. رازي استهاي پرديس، در دانشگاه  تحصيل دوره محل -5. خواهد گرفت شود، خوابگاه تعلق غيربومي مشخص مي
  .كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه :نشاني -7 .دننماي هاي مصوب دوره به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه همچنين شهريه

 www.uoz.ac.ir :هنشاني وبگا  زابلدانشگاه * 
هاي نوبت  وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -2 .را هم دارد) شبانه( ه خوابگاه به دانشجويان نوبت دومئامكان اسكان و ارا ،هاي روزانه دورهارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان دانشگاه زابل عالوه بر  -1

مبلـغ شـهريه ثابـت هـر نيمسـال در       -3. باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شـد  شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي اين دانشگاه پذيرفته مي) شبانه(دوم 
   054-31232330-5: تلفن    98613-35856: كدپستي . جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه 3زابل، كيلومتر : نينشا -4. گردد شروع هر ترم اخذ مي
ك رشته يا گـرايش  ها در ي در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيت -2. گردد هاي مرتبط در پايان هفته تشكيل مي ها و گرايش برنامه كالسي تمامي رشته -1 :هاي پرديس خودگردان شرايط و ضوابط رشته

زابل، ميدان جهاد، پرديس شماره : آدرس پرديس خودگردان -3. گردد مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي -3. هاي روزانه و در طول هفته خواهد بود خاص، برنامه كالسي همزمان با دوره
   .دانشگاه زابل 2

 www.znu.ac.ir :هنشاني وبگا  زنجاندانشگاه * 
از خوابگاه دولتي رايگان استفاده خواهند نمود و  97-98باشند در سال اول تحصيلي  مي) ها در كنكور و بدون احتساب سهميه(اي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني  دانشجويان پذيرفته شده -1

بخـش  (خوابگـاه خـودگردان   ) تـرم اول و دوم (دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشـد پسـر در نيمـه اول دوران تحصـيل     اين  -2 .در باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافت
اسي ارشد دختر تـرم اول خوابگـاه   براي دانشجويان كارشن -3 .خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد كرد) ترم سوم و چهارم(با اخذ اجاره بها و در نيمه دوم دوران تحصيل ) خصوصي
اين دانشگاه هـيچ تعهـدي نسـبت بـه تـامين و تخصـيص        -4 .هاي دوم، سوم و چهارم خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد كرد با اخذ اجاره بها، و ترم) بخش خصوصي(خودگران 

بـا هزينـه   ) در صورت وجود ظرفيـت (هاي خودگردان بخش خصوصي  توانند در كل مدت زمان تحصيل از خوابگاه ه از دانشجويان در صورت تمايل مياين گرو. ندارد) شبانه(خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم 
دولتي واگذار نخواهـد شـد و در صـورت وجـود ظرفيـت در       از ترم پنجم خوابگاه) دختر و پسر(به كليه دانشجويان كارشناسي ارشد  -6 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -5 .شخصي استفاده نمايند

    .مراجعه نمايندwww.znu.ac.ir/stu_vp داوطلبان و متقاضيان خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني  -7. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد خوابگاه
 www.kazeroun.ac.ir :هنشاني وبگا  كازرون  سلمان فارسي ـدانشگاه * 

كـازرون، چهـارراه ارشـاد، ابتـداي خيابـان       :نشـاني  -3. براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نماييـد  -2 .در اين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارد -1
      071-42229080: نمابر   42226051-2: تلفن   .طالقاني

 www.semnan.ac.ir :هنشاني وبگا  اننسمدانشگاه * 
تحصيلي را احراز نمايند، در دانشجوياني كه رتبه اول در هر كدرشته  -2. كند دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي -1

محل تحصيل و خوابگـاه دانشـكده روان شناسـي و علـوم تربيتـي و       -4. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است -3. كنند سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي
محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شـهميرزاد و در فاصـله    -5. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20در فاصله شهر و  دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي

  .دانشگاه سمنان 1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،جاده دامغان 3سمنان كيلومتر  :نشاني -6 .دانشگاه سمنان، دانشگاه عاري از دخانيات است -6. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24
         023-33654329: نمابر     33654330-33654329 :تلفن
 www.sjau.ac.ir :هنشاني وبگا  الدين اسدآبادي ـ اسدآباد همدان سيدجمالدانشگاه * 

  081-33137450 :تلفن             .)ره(ابتداي خيابان امام خمينيهمدان، اسدآباد،  :نشاني
 www.usb.ac.ir :هنشاني وبگا  سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه * 

روزانه هر رشته در آزمون كارشناسي ارشد به شرطي كه حد اقل سه دانشگاه در آن رشته گرايش در مقطع ارشد و بصورت  10تا  6هاي  هر رشته گرايش در آزمون كارشناسي ارشد و رتبه 5تا  1هاي  رتبه -1
در بدو پذيرش و نيمسـال اول در دانشـگاه    ،18با معدل حداقل ) ها نامستقر در مراكز است(هاي دولتي جامع يا صنعتي دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه ،)رتبه بدون سهميه(پذيرش داشته باشند 

رشته حداقل معدل در نيمسـال  . باشد ها مي يند و ادامه پرداخت اين تشويقي منوط به دارا بودن شرايط معدلي ذيل در ساير نيمسالنما تومان دريافت مي 000/300سيستان و بلوچستان به صورت ماهيانه مبلغ 
  .فوق مراجعه نمايند دانشگاه به نشاني گاهوببه اطالعات بيشتر داوطلبان براي كسب  -2.     17فني مهندسي، علوم پايه  18علوم انساني، هنر، زبان 

  www.shahed.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه شاهد *
 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قـانون اساسـي   -3 .اعتقاد به دين مبين اسالم والتزام عملي به احكام -2. باشد گزينش دانشجو بر اساس مصاحبه و انجام آزمون كتبي مي -1
رعايـت كامـل    -7 .پايبندي كامل بـه ضـوابط و مقـررات دانشـگاه     -6 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م -5 .هاي غيرقانوني ها و گروه ناتشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمعدم سابقه وابستگي  -4

هـاي عمـومي    بـديهي اسـت در خصـوص صـالحيت    . * )رتر براي خواهران ضروري استاعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب ب(ونات اسالمي براي خواهران و برادران ئضوابط پوشش اسالمي و ش
دانشـگاه تعهـدي درخصـوص     -8. زينش دانشگاه خواهد بـود متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييد هسته گ

تهـران، ابتـداي    :نشـاني  -9. خوابگاه اسـتفاده نماينـد   توانند از قيمت تمام شده مي با صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و اين گروه از دانشجويان صرفا در. ي دانشجويان نوبت دوم نداردتامين خوابگاه برا
  ).ره(وي حرم مطهر حضرت امام خمينيرقم، روبـ آزادراه تهران 
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شـهركرد، بلـوار   : نشاني -2 .نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرد، خوابگاه و امكانات رفاهي اختصاص خواهد داد ي از دانشجويان واجد شرايط دوره روزانه طبق شيوهمحدود صرفا به تعدادين دانشگاه ا -1

  038-32324629: نمابر    32324629: تلفن    .رهبر
 www.uk.ac.ir :هنشاني وبگا  شهيد باهنر كرماندانشگاه * 

االمكـان   دانشجويان واجد شرايط روزانه حتـي  -2. باشد اي، باشگاه ورزشي، استخر شنا، سرويس اياب و ذهاب مي امكانات رفاهي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه -1
هاي مجـاز   داكثر زمان استفاده از خوابگاه صرفا در ترمح. شوند شوند و در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان بر اساس امتيازبندي اسكان داده مي يداخل دانشگاه اسكان داده مهاي دولتي  در خوابگاه
دو ميليـون  (ريال  000/000/20ن لحاظ سهميه باشند، كمك هزينه خريد يك عدد لپ تاپ به مبلغ برتر رتبه كشوري بدو% 5شدگان در هر رشته و گرايش كه جزء به پذيرفته -4 .باشد مي) ترم 4(تحصيلي 

دمات ساير خـ  -6. نامه، متناسب با ماهيت پژوهش تعلق خواهد گرفت ريال اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان 000/000/10به كليه پذيرفته شدگان تا مبلغ  -5. پرداخت خواهد شد) تومان
بر اساس ضوابط صندوق رفاه به اكثر دانشجويان وام تحصـيلي تعلـق    -8. گيرند تمام دانشجويان به صورت رايگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي -7. گردد رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه مي

در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد دانشجويان براي تشـكيل كـالس، كـالس دانشـجويان پـرديس       -10. شود مي به دانشجويان نوبت دوم بر اساس ضوابط صندوق رفاه وام شهريه پرداخت -9. گيرد مي
   034-3132000: تلفن. ميدان پژوهش، )ره(بزرگراه امام خميني، كرمان: نشاني -11 .دانشگاهي با دانشجويان روزانه به صورت مشترك برگزار خواهد شد
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. شـود  خوابگاه تخصيص داده نمـي ) شبانه(به دانشجويان دوره نوبت دوم  -2. باشد اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون تحصيالت تكميلي مي -1
، مجـازي و  )شـبانه (هـاي نوبـت دوم    هاي جديد مصوب دوره داوطلبان براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه -4 .خوابگاه دانشجويي استپرديس زيرآب مازندران دانشگاه فاقد  -3

  .مراجعه نمايند فوق پرديس خودگردان دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني
 www.scu.ac.ir :هوبگانشاني   شهيد چمران ـ اهوازدانشگاه * 

 .ها و تسـهيالت مـالي و رفـاهي ويـژه برخـوردار خواهنـد شـد        هاي مختلف كه دانشگاه شهيد چمران اهواز را براي تحصيل انتخاب كنند از مشوق تر در رشته و پايين) 40(هاي چهل  داوطلبان داراي رتبه -1
          061-33362714: تلفن.   ارزيابي دانشگاه ريزي و سازمان مركزي مديريت برنامه ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز :نشاني -2
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شوند، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيـل خوابگـاه، غـذا و سـرويس      مي دانشگاه پذيرفته به دانشجوياني كه در پرديس تبريز -2. مراغه واقع شده استـ كيلومتري جاده تبريز   35دانشگاه در  سايت اصلي -1

دانشگاه هيچ تعهـدي   شوند، پرديس اصلي پذيرفته مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دانشجوياني كه در دوره براي -3 .)محل تحصيل اين دانشجويان در پرديس تبريز خواهد بود(نخواهد گرفت  اياب و ذهاب تعلق
ه شده كه به صورت خودگردان اداره ئدانشجويان روزانه غيربومي ارا هاي مجردي صرفا به دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است و خوابگاه -4. ندارد در قبال اسكان، تغذيه و اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهي

            -53714 161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي.    شوند مي
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 -3 .بگـي طل هاي حـوزوي و طلبگـي و رعايـت زي    يشداشتن گرا -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 آزمون اختصاصي و مصـاحبه علمـي    -5 .عدم اشتغال به كار در خارج از دانشگاه -4 .هاي درس هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالس نامه سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين

، از آزمـون  )1397بـدون اعمـال سـهميه آزمـون كارشناسـي ارشـد سـال        ( 25تـا   1هاي  آموختگان حائز رتبه دانش: تبصره .به باال 12و كسب ميانگين ) 10براي هر درس نمره (با احراز حداقل امتياز قبولي 
اختصاصـي دانشـگاه در جـدول     ، منابع آزموننام دروس -7 .مراجعه نماييدفوق جهت آشنايي با نحوه و سير مراحل ورود به دانشگاه شهيد مطهري به وبگاه دانشگاه به نشاني  -6. باشند اختصاصي معاف مي

  .مندرج در صفحه بعد اعالم شده است



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  249صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  شهيد مطهريمواد و منابع آزمون اختصاصي دانشگاه 

  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي) ج    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جزا) ب
  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  امتحانيماده     مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني

  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  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
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي)  ه    ):گرايش كالم اسالمي(مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي ) د

  امور عامهغير از   شرح تجريد  كالم    غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم
  -  المنطق مرحوم مظفر  منطق    -  المنطق مرحوم مظفر  منطق
  -  نهايه الحكمه  فلسفه    -  نهايه الحكمه  فلسفه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
اعـالم اسـامي چنـد برابـر     داوطلبان الزم است پس از  :نام آزمون اختصاصي دانشگاه ثبت) ز    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواده) و

نام و سـاير مراحـل    ، جهت ثبتخاص در سايت سازمان سنجشداراي شرايط هاي  ظرفيت رشته
ــي      ــاني اينترنتـ ــه نشـ ــري بـ ــهيد مطهـ ــگاه شـ ــوزش دانشـ ــامانه آمـ ــه سـ ــذيرش بـ  :پـ

www.golestan.motahari.ac.ir هـا و امـور مربـوط بـه      كليه اطالعيه. مراجعه نمايند
: صرفاً از طريـق سـامانه فـوق و پايگـاه اطـالع رسـاني دانشـگاه بـه نشـاني اينترنتـي           ،نام ثبت

www.motahari.ac.ir در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.  
  021-33566166-9: تلفن.    مدرسه عالي شهيد مطهري ،ميدان بهارستان ،تهران: نشاني* 

    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
  

   م
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 .شـود  ظرفيـت خوابگـاهي دارد، كـه بـر اسـاس اولويـت واگـذار مـي         دانشجوي پسر در خوابگاه دولتـي  200دانشجوي دختر و  200حداكثر براي پذيرش شيراز  با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه -1
. شـود  واگذار مي كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه 100روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  به دانشجويان -3. خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري خواهد بود اولويت واگذاري -2
خوابگـاه فقـط در سـنوات     -6. ه خوابگاه متـاهلي نـدارد  ئارا گونه تعهدي نسبت به دانشگاه شيراز هيچ -5. ندارد) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  گونه امكانات و تعهدي براي اسكان كليه دانشگاه شيراز هيچ -4

هـاي   هـاي دوره  محـل تشـكيل كـالس    -8 .مراجعه فرماييدنشاني فوق اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به  در صورت نياز به كسب -7. گيرد تعلق مي ويانتحصيلي مجاز به دانشج
هاي پرديس خودگردان توسط استادان مجرب دانشـگاه شـيراز انجـام     هاي دوره گرايش/تدريس تمام دروس رشته -9. باشد پرديس خودگردان در ساختمان پرديس خودگردان دانشگاه، واقع در شهر شيراز مي

  . باشند مطابق با مقررات دانشگاه شيراز مي) واحدي 4به صورت معافي يا ( تمامي پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن انگليسي ويژه كارشناسي ارشد -10. پذيرد مي
  www.iribu.ac.ir :هنشاني وبگا  ايران ـ تهراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  *
 -3. اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسـالمي ايـران و قـانون اساسـي     -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام -1 ):هاي روزانه و نوبت دوم دوره(شرايط عمومي ) الف

تخصصـي و  (موفقيـت در مصـاحبه حضـوري     -6. هـا و ضـوابط دانشـگاه    نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5. صالح نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي -4. تابعيت جمهوري اسالمي ايران
دانشـجويان   -7. گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مي پذيرش نهايي از بين معرفي: تذكر* ). صالحيت عمومي

  ).1دفترچه شماره (نام  داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -8. ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره
سـال   10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صـورت بـاقي مانـدن حـداقل     : تذكر* ). با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال سن  30داشتن حداكثر  -1 ):هاي روزانه دوره(صي شرايط اختصا) ب

ارائه مجوز كتبي  -3...).  رسمي، پيماني، قراردادي و(هاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي  ناها و ارگ ناعدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازم -2. توانند در آزمون شركت نمايند سنوات خدمت، مي
تخدام با توجـه بـه امكـان اسـ     -4 .در زمان پذيرش مصاحبه حضوري) متعهد به خدمت در سازمان(موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سيما و دانشجويان دانشگاه صدا و سيما 

هاي روزانه ضرورت دارد  ارائه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دوره سيما اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صدا و التحصيالن واجد امتياز علمي، توانمندي حرفه فارغ
كنـد، بـه    بايست در مراكزي كه سـازمان تعيـين مـي    مي) مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان(ا و سيما و احراز شرايط استخدامي التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صد فارغ بر اساس اين تعهد

به صورت امريه استفاده خواهـد   التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از فارغ: تذكر* ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول خدمت شوند 
التحصـيالن   ادامـه تحصـيل فـارغ    -6. باشند هاي تحصيلي مي ، ملزم به پرداخت هزينه)انتقالي، انصراف و اخراج(دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند  -5. كرد

مندي از كمـك هزينـه تحصـيلي     هاي روزانه، ضمن بهره دانشجويان دوره -7. هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود قررات سازمان صدا و سيما در رشتهمتعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق م
بـه  : تـذكر *  .توانند استفاده نمايند نيز مي) نامه وزارت علوم بق آيينمطا(، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان )به غير از ساكنين استان تهران و البرز(در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه ) بصورت وام(

باشـند، كمـك    هاي روزانه كه داراي رتبه دو رقمي مي شدگان نهايي دوره به پذيرفته -8. گيرد كاركنان رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما، كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه و ساير امكانات رفاهي تعلق نمي
ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شـرايط و ضـوابط پـذيرش    ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط اختصاصي فوق: تذكر مهم. گيرد ژه تعلق ميهزينه وي

 .مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و(زش عالي ها و موسسات آمو هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم 
  021-22014688 و 22021933 و 22168538 :تلفن .  ابتداي اتوبان نيايش، )عج(خيابان وليعصر، تهران :نشاني* 

 www.iuim.ac.ir :هنشاني وبگا  صنايع و معادن ايراندانشگاه * 
  021-22282499: نمابر   22804518: تلفن             43پالك  ،)شهيد حميدرضا نوريان(كوهستان نهم  ،باالتر از نوبنياد ،خيابان پاسداران ،تهران: نشاني -2. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1

 www.put.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعت نفتدانشگاه * 
هـا و   تـأمين بخشـي از هزينـه كتـاب     -2. هـاي دولتـي   ، تغذيه در حـد دانشـگاه  )به صورت بالعوض(تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه برخورداري از كمك هزينه  -1

امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گـاز، پتروشـيمي و پـااليش در     -3. )دانشگاهدر طول دوره تحصيل و در حدود امكانات (هاي مجردي  التحرير، تسهيالت بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه لوازم
 .ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يـافتن بـه زبـان انگليسـي در دوران تحصـيل      وجود زمينه -4 .نامه كارشناسي ارشد در مورد مشكالت و معضالت اين صنايع طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان

دانشـگاه صـنعت نفـت و وزارت نفـت،      -6. التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه ورداري فارغبرخ -5
    061-53267127: كستلف               . التحصيالن ندارند هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ

 www.arakut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اراكدانشگاه * 
   086-33670020 :نمابر          33670021-3: تلفن            41167-38181 :كدپستي.        اراك، خيابان دانشگاه :نشاني -2. گردد براي دانشجويان پسر به صورت خودگردان ارائه مي خوابگاه -1

 www.uut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اروميهدانشگاه * 
  .دهد يابد، در اختيار دانشجويان متقاضي قرار مي كه ساالنه با نرخ تورم افزايش مي) ريال 000/000/6حداقل قيمت (دانشگاه صنعتي اروميه در صورت امكان خوابگاه خودگران با نرخ آزاد  -1
    044-31980285 -33728180-81: تلفن             57155419: صندوق پستي                 5716617165: كدپستي   .اول جاده بند اروميه، :نشاني -2

 www.iut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اصفهاندانشگاه * 
  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم مي

 www.aut.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ تهران صنعتي اميركبيردانشگاه * 
. مند خواهند شد درصد تخفيف شهريه بهره 50نامه تشويقي دانشگاه، پذيرفته شدگان در پرديس خودگردان در بدو ورود، براساس معدل مقطع كارشناسي، طي نيمسال اول تحصيلي از حداكثر  مطابق آيين -1
. منـد خواهنـد شـد    درصد تخفيف شهريه بهره 50ارشد، از حداكثر  هاي بعدي، براساس معدل كسب شده در مقطع كارشناسي نامه تشويقي دانشگاه، دانشجويان پرديس خودگردان طي نيمسال مطابق آيين -2
بـه  ) رعباس، گرمسـار و ماهشـهر  بنـد (هاي اقماري  انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان پرديس -4. گيرد با توجه به عدم وجود امكانات خوابگاهي، به پذيرفته شدگان پرديس گرمسار خوابگاه تعلق نمي -3

  021-6413969: نمابر     64540-1: تلفن       15875-4413 :صندوق پستي 424شماره  ،روبروي خيابان سميه ،خيابان حافظ ،تهران: نشاني -5 .باشد دانشگاه اميركبير تهران امكان پذير نمي
 www.birjandut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي بيرجنددانشگاه * 

باشد و دانشگاه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي در تمـام   ارائه خوابگاه دولتي به دانشجويان روزانه محدود مي -2. دانشگاه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم ندارد -1
امكان تامين خوابگاه متاهلي براي هيچ يك از دانشجويان متاهل وجود  -4. باشد نشجويان روزانه و نوبت دوم پسر و دختر، فراهم ميهاي غيردولتي براي كليه دا امكان استفاده از خوابگاه -3. سنوات را ندارد

               056-2252001-4و  32391000 :تلفن       .باالتر از صنعت و معدن ،ميدان ابن حسام ،بيرجند :نشاني -5 .ندارد
 www.jsu.ac.ir :هنشاني وبگا  دزفولـ  شاپورصنعتي جندي دانشگاه * 

                061-42426666: رنماب        42428000:تلفن   64615-334: پستي صندوق         .شود واگذاري خوابگاه براي دانشجويان پسر بر حسب اولويت و در حد امكانات دانشگاه انجام مي
 www.bkatu.ac.ir :هنشاني وبگا  االنبياء ـ بهبهان خاتمصنعتي دانشگاه * 

   061-52729969: نمابر      52721230 - 52721191 :تلفن        63615151: صندوق پستي       6361611111: كدپستي   .ديلمبندر خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده  :نشاني
 www.knut.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي دانشگاه * 
بـر اسـاس   (هاي تهران و البرز، با توجـه بـه اولويـت     ناهاي توابع است ناارائه خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناء ساكنين شهرست :دوره روزانه -1 :هاي مختلف عمومي در دورهشرايط ) الف
دوم  به دانشجويان دوره نوبـت  ):شبانه(دوم  دوره نوبت -2. باشد پذير است و براي متقاضياني كه در اولويت قرار نگيرند، تأمين خوابگاه مقدور نمي هاي دانشگاه امكان و در قالب محدوديت) هاي ورودي رتبه

شـود، درصـورتي كـه اعتبـار الزم بـراي ايـن وام از طريـق         دوم از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين مي با توجه به اينكه وام شهريه دانشجويان نوبت. خوابگاه تعلق نخواهد گرفتبه هيچ عنوان ) شبانه(
به دانشـجويان دوره الكترونيكـي، بـه هـيچ عنـوان خوابگـاه و وام        :)مجازي( لكترونيكيوره اد -3. خصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ندارد صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانشگاه در

  .به دانشجويان دوره مشترك، به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت :دوره مشترك -4. شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت
 4هـا   مـدت دوره  -2. شـود  برابر ظرفيت انجام مي چندپذيرش اوليه . متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت رش دانشجويان به صورت نيمهپذي -1 :هاي مشترك شرايط پذيرش دانشجو در دوره) ب

دانشجويان طي مدت تحصيل در ايـران   -3. شود مي هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در دانشگاه خارجي همكار برگزار نيمسال تحصيلي خواهد بود كه بخشي از آن در دانشكده
 ها در طول دوره در ايران غالباً به زبان انگليسـي و در كشـور ميزبـان    كالس -4. تابع مقررات آموزشي جمهوري اسالمي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن كشور خواهند بود



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  250صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسي صنعتيدانشگاه  ادامه شرايط و ضوابط

هزينه تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجـه نصـيرالدين طوسـي بـه صـورت       -5. لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين سنجيده خواهد شد. كامالً به زبان انگليسي خواهد بود
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي تعهـدي از نظـر اعطـاي وام شـهريه تحصـيلي و       . دريافت خواهد شد ريالي و هزينه تحصيل در دانشگاه خارجي بر حسب ارز تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات

انه از هـر دو دانشـگاه   دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگ -6. تامين خوابگاه در طول تحصيل در ايران ندارد وليكن دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود
به دانشـجويان دوره مشـترك، بـه هـيچ عنـوان       -8. دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند -7. دريافت خواهند نمود

  .قابل دسترس است lms.intl.kntu.ac.ir توضيحات مربوط به هر رشته به طور جداگانه و مشروح در سايت دانشگاه به نشاني فوق و يا -9 .خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت
  .گردد نايع برگزار مياين دوره مطابق با سرفصل مصوب دانشگاه و در دانشكده مهندسي ص :هاي اطالعاتي شرايط پذيرش دانشجو در مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم) ج
  .دانشجويان برتر از اين امكان برخوردار خواهند بود كه بخشي از دوره را در كشور فرانسه بگذرانند :شرايط پذيرش در رشته مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد)  د

  .مراجعه نمايند www.knut.ac.ir :نشانيداوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط، به سايت دانشگاه به  *
 www.sut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي سهند ـ تبريزدانشگاه * 
با توجه بـه محـدوديت خوابگـاه، بـه دانشـجويان       -2. باشد آهن تا دانشگاه داير مي سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه -1 :شرايط عمومي) الف

  041-33443849: نمابر      33443801-9: تلفن             .شهر جديد سهند ،تبريز :نشاني*      .خوابگاه تعلق نخواهد گرفت) شبانه(نوبت دوم 
توانايي پرداخت شـهريه تحصـيلي مطـابق مصـوبه هيـأت امنـا در        -2 .آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت -1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط اختصاصي دوره) ب

. نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهـد بـود   وجوه پرداختي پس از ثبت -4. گردد ارائه مي) LMS(اي سامانه مديريت آموزشي  نهآموزش الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چند رسĤ -3 .ابتداي هر نيمسال
داوطلبـان   -7. نام كننده به حد نصـاب خواهـد بـود    برگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت -6. گيرد به دانشجويان دوره مجازي تعلق نمي...  شامل خوابگاه، وام تحصيلي وامكانات رفاهي  -5

مراجعـه و يـا بـا     www.vu-sahand.ir :موزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند به نشـاني توانند به سايت اينترنتي دانشكده آ جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي مي
             .تماس حاصل نمايند 041-34249611: شماره تلفن

 www.sirjantech.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي سيرجاندانشگاه * 
  .اين دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان را ندارد

 www.shahroodut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شاهروددانشگاه * 
 ،شاهرود :نشاني -3 .دننماي گاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعهوببه هاي مختلف تحصيلي  دورهميزان شهريه و نحوه پرداخت در داوطلبان براي اطالع از  -2 .دگير مياه تعلق خوابگشدگان  پذيرفتهبه كليه  -1

  023-32392204-9: تلفن             3619995161 :كدپستي          316 :صندوق پستي      .بلوار دانشگاه، ميدان هفت تير
 www.sharif.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شريف ـ تهراندانشگاه * 

باشد، در غير اين صورت، شيوه تحصيل دانشـجو بـه شـيوه     شرايط دانشكده و دانشگاه ميادامه تحصيل دانشجويان در شيوه تحصيلي آموزشي پژوهشي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل، منوط به احراز  -1
ها  اولويتهاي توابع استان تهران و استان البرز، با توجه به  ناتأمين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرست -2. آموزش محور تبديل خواهد شد

متقاضيان حـائز شـرايط اسـتفاده از     -4. وجود ندارد) شبانه(متاسفانه به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم  -3. پذير است هاي دانشگاه امكان و در قالب محدوديت
  .ند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايندها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نماي خوابگاه

صيل در شيوه آموزشي پژوهشي در ادامه تح -2. الملل دانشگاه صنعتي شريف اعطاء خواهد شد آموختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش -1 :هاي پرديس خودگردان شرايط و ضوابط رشته
. در غير اين صورت شيوه تحصيلي دانشجو به آموزش محور تبديل خواهـد شـد  . باشد الملل و دانشگاه صنعتي شريف مي هاي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل، منوط به احراز شرايط پرديس بين تمامي رشته

براي پذيرفتـه شـدگان از طريـق آزمـون      -4. تحفيف در شهريه متغير مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شد% 25براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون تحصيالت تكميلي  -3
. ي شريف در نظر گرفته خواهـد شـد  تخفيف در شهريه كل مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعت %20التحصيل شده باشند  تحصيالت تكميلي كه مقطع كارشناسي از پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف فارغ

معـاف از  (هاي دولتي سطح يك و سطح دو باشـند بـورس تحصـيلي     هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي خود از دانشگاه به سه نفر از پذيرفته شدگان آزمون تحصيالت تكميلي كه موفق به كسب رتبه -5
 هـاي مختلـف در سـال تحصـيلي     اطالعات مربوط به مبالغ شهريه بـراي رشـته   -6. گيرد به تشخيص شوراي پذيرش پرديس تعلق مي مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف) پرداخت شهريه تحصيلي

كتـاب، سـاير    هـاي مسـكن، ايـاب و ذهـاب، تغذيـه،      مبلـغ شـهريه شـامل هزينـه     -7. باشـد  در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu: در پايگاه اينترنتي 98-1397
نـام   حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحـدهاي جبرانـي ثبـت   . پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است. شود هاي دانشجويي و در صورت نياز آموزش زبان نمي هاي هزينه

انتقال يـا مهمـان شـدن پذيرفتـه      -9. ل تحصيل و به هر دليل وجه دريافتي از دانشجو بابت شهريه، به وي مسترد نخواهد شددر صورت انصراف يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراح -8. كرده باشد
  021-66165041: تلفن           . پذير نيست الملل كيش تحت هيچ شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران امكان شدگان در پرديس بين

 www.shhut.ac.ir :هنشاني وبگا  هويزه ـ سوسنگردصنعتي شهداي دانشگاه * 
ميزان شهريه دريـافتي از دانشـجويان نوبـت دوم بـر اسـاس       -2. باشد باشد، اين دانشگاه قادر به تامين خوابگاه براي دانشجويان نمي با توجه به اينكه خوابگاه دانشگاه در مرحله تامين اعتبار و ساخت مي -1

  061-36751021-25: تلفن         78986-64418: كدپستي        .دشت آزادگانتان ، شهرسخوزستاناستان : نشاني دانشگاه -3. پذيرد مصوبات هيات امناء صورت مي
 www.stuech.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شيرازدانشگاه * 

بـه نشـاني    دانشـگاه اينترنتـي  هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير شرايط و ضوابط به سايت  داوطلبان دوره -2 .باشد هاي برتر مي اولويت واگذاري خوابگاه با دارندگان رتبه -1
  .مراجعه فرمايندفوق 

 www.qut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي قمدانشگاه * 
  .داردخوابگاه ن واگذارينسبت به دانشگاه هيچ تعهدي  -2. براي بانوان الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  -1

 www.qiet.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي قوچاندانشگاه * 
براي دانشجويان كارشناسي ارشد دختر نيز خوابگـاه تحـت نظـارت دانشـگاه وجـود       -2. باشد دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر داراي خوابگاه با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان مياين  -1

  .مشهد ـجاده قوچان  5استان خراسان رضوي، قوچان، كيلومتر : نشاني -3. دارد
 www.kut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي كرمانشاهدانشگاه * 

  083-38305006: نمابر      38305000-5 :تلفن        6715685420: كدپستي      .)ره(بزرگراه امام خميني ،كرمانشاه :نشاني -2. تحت نظارت دانشگاه وجود دارد) خودگردان(هاي استيجاري  خوابگاه -1
  www.mut.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه صنعتي مالك اشتر *
  .بودبر اساس انجام مصاحبه خواهد ها  در كليه رشتهگزينش دانشجو  -2. باشد ميدجا  و ساحفا ويژه شاغلينالملل ـ ديپلماسي كنترل تسليحات منحصرا  پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بين -1

مـدارهاي مجتمـع    -هاي ميكـرو و نـانو الكترونيـك، مهندسـي بـرق       هافزار -مهندسي برق(هاي  ن كارشناسي ارشد در رشتهسهميه آزاد آزمو 400هاي كمتر از  داوطلبان مرد با رتبه -1 :تسهيالت ويژه) الف
 -رمزنگـاري، مهندسـي بـرق   مخابرات امـن و   -مخابرات ميدان و موج، مهندسي برق -مخابرات سيستم، مهندسي برق -هاي الكتريكي، مهندسي برق الكترونيك قدرت و ماشين -الكترونيك، مهندسي برق

طراحـي كـاربردي،    -سـاخت و توليـد، مهندسـي مكانيـك     -مديريت مهندسي، مهندسي مكانيـك  -مديريت پروژه، مهندسي صنايع -كاربردي، مهندسي صنايع -تجزيه، شيمي -آلي، شيمي-كنترل، شيمي
 -جلوبرنـدگي، مهندسـي هوافضـا    -شناسـايي و انتخـاب مـواد، مهندسـي هوافضـا     -و حفاظت مواد، مهندسي مواد خوردگي -تبديل انرژي، مهندسي مواد -مواد مركب، مهندسي مكانيك -مهندسي مكانيك

ـ   صورت تمايل پس از دانش در) هاي هوايي سازه -ديناميك پرواز و كنترل، مهندسي هوافضا -آيروديناميك، مهندسي هوافضا -مهندسي فضايي، مهندسي هوافضا االي آموختگي و مشروط به كسب معـدل ب
خوابگاه مجـردي و متـاهلي، وام   (آموختگان اول تا سوم هر دوره، به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد و در طول تحصيل از امكانات رفاهي  و قرار گرفتن در ميان دانش) نامه بدون احتساب نمره پايان( 17

هاي واگـذاري از سـوي دانشـگاه از خـدمت      آموختگان در اجراي پروژه بودن دانشگاه، در صورت توانمندي دانش توجه به پژوهش محور با -2. شوند برخوردار مي) ازدواج و امكان انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي
  .ها متناسب با ميزان همكاري و با تاييد بنياد نخبگان نيروهاي مسلح كسر خواهد شد سربازي آن

شـرايط خـروج از كشـور     -2 .نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين كشور ميشدگان همانند ساير دانشجويان  پذيرفته -1 :ساير شرايط) ب
هـاي تحصـيلي    نامـه  موضوع پايـان  -4 .دانشگاه در حد امكانات موجود خوابگاه را تأمين خواهد كرد -3 .هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است آموختگان اين دانشگاه همانند دانشگاه دانشجويان و دانش

هـاي اجتمـاعي،    يتدانشگاه از فعال -6 .باشد برخورداري از تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري مي -5 .هاي تحقيقاتي پيشرفته نياز محور است كليه دانشجويان از محل پروژه
جهـت كسـب اطالعـات     -8 .پوشش بانوان محترم متناسب با مقررات دانشگاه اسـت  -7 .داري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست هاي حزبي و جانب كند اما فعاليت دانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي

  .مراجعه شود به نشاني فوق بيشتربه سايت دانشگاه
 www.nit.ac.ir :هنشاني وبگا  نوشيرواني بابلصنعتي دانشگاه * 

خوابگاه با دانشجويان واگذاري اولويت  -2. و پرديس خودگردان معذور است) شبانه(هاي دانشجويي، دانشگاه صنعتي بابل از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  ظرفيت خوابگاه يتبه دليل محدود -1
هـاي   قـوانين و اطالعيـه   -5. مراجعـه گـردد  فـوق   سايت دانشگاه به نشانيبراي آشنايي با دانشگاه به  -4. استخوابگاه متاهلين فاقد همچنين دانشگاه  -3. باشد مازندران ميروزانه ساكن در خارج از استان 

   011-32312269: نمابر      32332071-4: تلفن           484: صندوق پستي  . بابل، خيابان شريعتي :نشاني -3. باشد مرتبط با تحصيالت تكميلي در صفحه تحصيالت تكميلي سايت قابل دسترس مي
 www.hut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي همداندانشگاه * 

         081-38411411: تلفن       .باشد و هيچ تعهدي در خصوص خوابگاه ندارد دانشگاه صنعتي همدان فاقد خوابگاه ملكي مي
 www.atu.ac.ir :هنشاني وبگا  عالمه طباطبائي ـ تهراندانشگاه * 

ميليـون تومـان هديـه پرداخـت      5/1و  2، 3مبلـغ  : به ترتيب) دانشگاه پذيرش دانشجو دارند 4هايي كه حداقل در  در رشته(به دانشجويان رتبه اول تا سوم دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد  اين دانشگاه -1
ارشـد    دانشـجويان كارشناسـي   -2. هاي بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهـد شـد   يك سوم مبلغ هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسال: تبصره. كردخواهد 

كارشناسـي   دانشجويان روزانه -3 .گردد، شركت نمايند ته تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزار ميهاي مهارت افزايي مرتبط با رش گذراندن واحدهاي درسي بايد در دوره دانشگاه عالمه طباطبايي عالوه بر
ورت، در غيـر ايـن صـ    خواهنـد شـد و در   در صـورت وجـود ظرفيـت اسـكان داده     )با اولويت دانشـجويان دختـر  (دانشجويان روزانه  ساير -4 .از اولويت خوابگاه برخوردار خواهند شد 20هاي زير  ارشد با رتبه

. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شـد  و در صورت امكان در خوابگاه است) شبانه(دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم  -5 .شوند داده مي هاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان خوابگاه
بـه دانشـجويان    ه خوابگـاه ئدانشگاه از ارا -7 .دانشگاه عالمه فاقد خوابگاه متأهلي است -5 .باشد مي الت تكميلي و دوره مجازيهرگونه خدمات خوابگاهي براي دانشجويان پرديس تحصي دانشگاه فاقد -6

  .باشد ميمعذور هاي تهران و البرز  هاي تابعه استان ناساكن در شهرست
سـاير مـوارد آموزشـي تـابع دسـتورالعمل و       -2. شـوند  هاي مجازي دانشگاه به صورت الكترونيكي ارائه مي هاي درسي و فرآيندهاي آموزشي در دوره كليه كالس -1 :شرايط پذيرش دانشجوي مجازي) الف

كليه داوطلبـان جهـت اطـالع از ميـزان شـهريه دوره       -3. شد اطالع رساني خواهد نشاني فوقباشد كه از طريق وب سايت دانشگاه به  قوانين مصوب دانشگاه در خصوص برگزاري دوره آموزشي مجازي مي
  .مراجعه نمايندبه نشاني فوق مجازي به آدرس وب سايت دانشگاه 



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  251صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  عالمه طباطبايي ـ تهراندانشگاه  ادامه شرايط و ضوابط

هـاي اول و چهـارم را در    دانشجويان پذيرفتـه شـده، تـرم    -1 :شناسي مسكو كشور روسيه زبانشناسي همگاني با همكاري دانشگاه دولتي  اي و زبان شرايط پذيرش دانشجوي دورة مشترك مطالعات منطقه) ب
التحصـيلي بـه زبـان     در پايـان دوره، يـك مـدرك فـارغ     -2. نمايند طباطبايي و يك ترم در دانشگاه دولتي زبانشناسي مسكو تحصيل مي  دانشگاه كشور خودشان و ترم دوم و سوم يك ترم در دانشگاه عالمه

پرداخـت   -4. زبان اجراي دوره انگليسي است -3. خواهد شد ءالتحصيالن اعطا روساي هر دو دانشگاه به فارغ يطباطبايي و نيز يك مدرك مشترك به زبان انگليسي به امضا  فارسي از سوي دانشگاه عالمه
هاي مربوط به حضور در كشور روسيه به غير از اقامت و دو وعـده غـذاي روزانـه بـر عهـدة دانشـجو        هزينه  است، كليهعهده دانشگاه  بار بليط رفت و برگشت به دانشجويان ايراني در كل دوره بر  هزينة يك

كـل مـدت اقامـت در كشـور     هزينة تأمين بيمة درماني و سالمت بـراي  ). صورت رايگان تأمين خواهد شد شناسي مسكو به اقامت دانشجويان ايراني مهمان براي يك ترم از طرف دانشگاه ملي زبان(باشد  مي
دارا بودن حداقل مـدرك كارشناسـي   : حوزة تخصصي اورآسيا(اي  رشتة مطالعات منطقه* : شرايط داوطلبان -5. باشد و دانشجويان متعهد به تهية بيمه پيش از اعزام خواهند بود روسيه برعهدة دانشجويان مي

هـاي   از تمـامي رشـته  : شناسي رشتة زبان* انگليسي، زبان روسي   نگاري، ارتباطات، زبان اجتماعي، اقتصاد، تاريخ، روزنامه شناسي، علوم  اي، جامعه هالملل، مطالعات منطق علوم سياسي، روابط بين: هاي در رشته
تافل حـداقل نمـره    -5. باشد مي 5رك زبان آيلتس با حداقل نمره قبولي در اين دوره منوط به گذراندن مصاحبة تخصصي و علمي و دارا بودن مد* تحصيلي با رعايت شرايط مدرك زبان انگليسي مورد نياز 

بـا شـرايط   (داوطلبان به هنگام دعوت به مصاحبه ضروري است مدرك زبـان انگليسـي معتبـر     -دعوت به مصاحبه*  65با حداقل نمرة ) MSRT(آزمون تخصصي زبان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ،65
  .مراجعه نمايند به نشاني فوق هاي مشترك به آدرس سايت دانشگاه داوطلبان جهت اطالع از ساير اطالعات دوره -6. همراه داشته باشندرا به ) مندرج در سايت دانشگاه

   021-44737510-19: تلفن    1489684511: كدپستي   .تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت، سازمان مركزي دانشگاه :نشاني) ج
  .مراجعه نمايند به نشاني فوقو اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه  ، مشترك، پرديس تحصيالت تكميلي، مجازي)شبانه(هاي نوبت دوم  داوطلبان براي اطالع از شهريه دوره* 

 www.iust.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ تهران علم و صنعت ايراندانشگاه * 
دانشگاه فاقد خوابگاه متـاهلي بـراي    همچنين اين -2. نمايد خوابگاه واگذار مي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، اين دانشگاه براي -1 :شرايط عمومي) الف

هاي طراحي كاربردي، تبديل انرژي و سـاخت   گرايش(شدگان رشته مهندسي مكانيك  پذيرفته -3 .باشد مي) شبانه(خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم  دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه
  pga.iust.ac.irايـن دانشـگاه   تحصيالت تكميلي نشاني وبگاه -4. هاي تخصصي مشغول به تحصيل خواهند شد هاي انتخابي و نمره آزمون در زمينه دانشكده مهندسي مكانيك بر اساس اولويت) و توليد

  . باشد مي
  .مراجعه شود  vust.iust.ac.ir:نشانيبه اين دانشگاه ) مجازي(هاي آموزش الكترونيكي  دورهشهريه و تسهيالت ميزان براي اطالع از  :هاي مجازي شرايط و ضوابط دوره )ب
شهريه و تسـهيالت  ميزان براي اطالع از  -2 .شود حد نصاب رسيدن تشكيل ميفقط در صورت به ) خودگردان(هاي پرديس دانشگاهي  هر يك از دوره -1 :هاي پرديس خودگردان شرايط و ضوابط دوره) ج

   .مراجعه شود campus2.iust.ac.ir :نشانيبه اين دانشگاه خودگردان  پرديس
 www.muzust.ac.ir :هنشاني وبگا  رشههبـ  علم و فناوري مازندراندانشگاه * 

  011-34552008: نمابر          34552007 :تلفن            .جاده دريا 3كيلومتر  ،خيابان دانشگاه ،بهشهر ،مازندران :نشاني -2 .باشد دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه مي اين -1
 www.apu.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه علوم انتظامي امين *

  .يندبه وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمااين دانشگاه هاي داراي شرايط خاص  و اختصاصي رشتهداوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي 
    ـ نوشهر) ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني *
كيفري و عدم معروفيت به فساد  عدم سوءپيشينه -3. هاي سياسي غيرقانوني عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروه -2. اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه و قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران -1

خيابـان  ، نوشـهر  :نشـاني  -7. گيـرد  پذيرش از طريق انجام مصاحبه صورت مي -6. گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي -5. دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه ندارد -4. اخالقي
  011-52553657 - 52353091 :تلفن           .عمادالدينشهيد 

 www.ramin.ac.ir :هنشاني وبگا  علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهوازدانشگاه * 
دانشجويان ارشد مجهز بـه رايانـه   خوابگاه  -3. دانشگاه داراي سالن غذاخوري مجهز و نوساز است -2. گيرد به كليه دانشجويان دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهيزات كامل رفاهي تعلق مي -1

اي اهـدا خواهـد    هاي خوب كه اين دانشگاه را انتخاب نمايند، جوايز ارزنـده  به دانشجويان رتبه -5. باشد سرويس اياب و ذهاب مجهز به كولر در فواصل زماني مشخص به مقصد شهر اهواز داير مي -4. است
          061-23222428: تلفن    .      اهواز، مالثاني: نشاني -6 .شد
 www.sanru.ac.ir :هنشاني وبگا  ساريعلوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه * 

، سـاري : نشـاني  -3. دانشجويان بومي در مسافت دور بر اساس نظر شوراي خوابگاه، امكـان واگـذاري اسـكان وجـود دارد     -2. باشد خصوص نحوه واگذاري خوابگاه اولويت با دانشجويان غيربومي مي در -1
  011-33687574:تلفن      578 :صندوق پستي          .جاده دريا 9 كيلومتر

 www.gau.ac.ir :هنشاني وبگا  گرگانعلوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه * 
به نفرات برتر آزمون كه اين دانشگاه را بـراي ادامـه تحصـيل     -2. گيرد پذيرفته شدگان تعلق ميباشد و به كليه  ذهاب مي دانشگاه داراي خوابگاه و ساير امكانات رفاهي نظير تغذيه و سرويس اياب واين  -1

  .جگرگان، ميدان بسي: نشاني -4 .مراجعه نماييد فوق جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني -3 .يسه اعطا خواهد شدئهايي مطابق مصوبات هيات ر جوايز و مشوق ،كنند انتخاب مي
  017-32251703: نمابر                32251701-4: تلفن
 www.kmsu.ac.ir :هنشاني وبگا  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه * 

        061-53534403: كستلف         .)ع(ابن ابيطالب بلوار علي، خرمشهر :نشاني -2. باشد امكانات خوابگاهي در اين دانشگاه محدود مي -1
    دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري *
 مخـابرات سيسـتم كـار پژوهشـي    ـ   برق مهندسيدر رشته  -2. باشد نامه از يگان خدمتي مي انجام مصاحبه منوط به ارائه موفقت) داراي شرايط خاص( هاي ويژه شاغلين در نيروهاي مسلح در رشته محل -1
خصـوص  در  تعهـدي اين دانشـگاه هيچگونـه    -4. ها است هاي نوبت دوم دقيقا مشابه پذيرش نوبت دوم ساير دانشگاه ادامه تحصيل در رشته محل -3 .باشد رمز ميدر راسناي مخابرات ) نامه سمينار و پايان(

  021-64032031 :تلفن.     دانشگاه يابانخ، مهرآباد جنوبي، تهران: نشاني -5 .داردخوابگاه دانشجويان پذيرفته شده ناسكان و تامين 
  www.quran.ac.ir :هنشاني وبگا  )وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه(دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  *
هـاي تحصـيلي ايـن دانشـگاه در      متقاضيان كليه رشته -2 .)صحيح خواني قرآن، احكام مبتالبه، حدود منابع كارشناسي ارشد: منابع مصاحبه(باشد  موفقيت در مصاحبه شرط اصلي ورود به اين دانشگاه مي -1

شوند، لـذا الزم اسـت متقاضـيان پـس از      هاي علوم قرآني معرفي مي هاي علوم قرآني اين دانشگاه به صورت دو برابر براي انجام فرآيند مصاحبه به دانشكده هاي دانشكده صورت تمايل و انتخاب رشته محل
احبه و نيـز  هاي داراي شرايط خاص، با مراجعه به سايت اين دانشگاه به نشاني فوق، يا تماس با دانشكده علوم قرآني معرفي شده، از تاريخ برگـزاري مصـ   برابر ظرفيت رشتهاعالم اسامي معرفي شدگان چند 
هـاي علـوم قرآنـي،     ندارد و بديهي است در صورت تأمين خوابگاه و غذا توسـط دانشـكده  تعهدي ) شبانه( دانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته شدگان نوبت دوم -3. مدارك مورد نياز اطالع پيدا كنند

      37195-1196: صندوق پستي     .جنب امامزاده احمد مياني، كوچه شهيد ميثمي، خرداد 15قم، بلوار : نشاني -4 .از سوي دانشكده دريافت خواهد شد) آزاد( ها به صورت كامل هزينه
  025-37604056: نمابر         37604070 :تلفن
 www.um.ac.ir :هنشاني وبگا  فردوسي مشهددانشگاه * 

بندي دانشجويان مستعد دانشگاه را دارند و در صورتي كه در  دانشجويان كارشناسي ارشد امكان شركت در طرح خوشه -2. طبق مقررات آموزشي كشور، حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است -1
هاي گسـترده فرهنگـي و ورزشـي، و دانشـگاه نخسـت       روابط استادان با دانشجويان، برنامه :فضاي عمومي دانشگاه شامل -3. مند خواهند شد هاي باال قرار بگيرند طبق ضوابط از تسهيالت طرح بهره خوشه

دانشگاه برتر كشور است و امكانـات   3دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه بندي وبومتريك يكي از  -4. تر ساخته است كشور جهان، محيط يادگيري را پربار و بانشاط 17المللي از  كشور در جذب دانشجويان بين
امكان اسـتفاده   -6. گيرد بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي -5. كند افزاري و سرعت اينترنت براي دسترسي دانشجويان از استانداردهاي جهاني تابعيت مي سخت

تمام دانشجويان  -7. گردد ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه مي. هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است از ناهار در غذاخوري
هاي دولتي برخوردار اسـت و در   ها و امكانات ورزشي، فرهنگي و رفاهي در مجموعه دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد از بهترين زيرساخت -8. گيرند صورت رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي به

) نوبـت دوم و پـرديس  (داوطلبان شـهريه پـرداز    -10. گردد مي از دانشجويان روزانه واجد شرايط در مجموعه پرديس دانشگاه خوابگاه واگذار %100و تا سقف % 80 حداقل به -9. اختيار دانشجويان قرار دارد
. باشد پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي هاي علوم گياهي و فناوري زيستي واقع در پژوهشكده -11. براي آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي به سايت مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه نمايند

  .مراجعه نمايند فوقتري از دانشگاه فردوسي مشهد به وبگاه دانشگاه به نشاني  كنيم براي دريافت تصوير دقيق توصيه مي به كليه داوطلبان گرامي -12
 www.cfu.ac.ir :هنشاني وبگا  فرهنگياندانشگاه * 

 ،تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبـان : 1تبصره  ).اشتغال در آموزش و پرورشمشروط به تداوم ( نام در آزموندارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1
معلمـان  : 2 بصـره ت. گرددمي »لغو«و قبولي، قبولي آنان  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخابنام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشتهبايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت

 -2. شـد  صورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهد در باشند و كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نمي. .. نيروهاي قرادادي و التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي وحق
اساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفـاد دسـتورالعمل   از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر) مانيرسمي يا پي( »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« دارا بودن فرم

: 1تبصـره   ).پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايندداوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و ( پشتيباني وزارت آموزش و پرورش معاونت توسعه مديريت و 17/06/1394مورخ  11/710شماره 
 170061و بخشـنامه شـماره   ) 26/12/1393مـورخ   172556/206 شماره ابالغـي ( شوراي عالي اداري كشور 2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13با رعايت بند  »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«فرم 

مقطع تحصـيلي زمـان اسـتخدام     استخدامي يك مقطع باالتر از مزاياي اداري و توانند از طول خدمت خود، صرفاً مي كشور مبني بر اينكه كارمند دولت در ريزي برنامه سازمان مديريت و 24/12/1393مورخ 
صورتي كه داوطلب بدون داشـتن   لذا در. نام در آزمون استتوسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«عدم ارائه فرم : 2تبصره  .صادر خواهد شد. شوند برخوردار مي

براي فرهنگيـان   »انموافقت با ادامه تحصيل كاركن«فرم : 3تبصره . تلقي خواهد شد »كان لم يكن«انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي وي ) فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان( موافقت نامه كتبي
صورتي صادر خواهد شد مدرك تحصيلي مقطع كارشناسي راهنمايي و مشاوره بـوده   باشند در داراي مدرك كارشناسي كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره مي) پيماني -رسمي (

رعايـت   پـذير خواهـد كـه بـا     توسط محل خدمت به شرطي امكـان  »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«صدور فرم : 4تبصره . اند هپرورش فعاليت داشت با ابالغ مشاور در آموزش و 95-96و در سال تحصيلي 
باشند به شـرطي مجـاز بـه     ني ميپيما نيروهاي خدماتي و اداري كه داراي حكم كارگزيني رسمي و: 5تبصره . بندي مشاغل، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد ضوابط مربوط براساس طرح طبقه شرايط و

يـا   پرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شـغلي از خـدماتي و   باشند كه اداره كل آموزش و رجايي مي شهيد دانشگاه تربيت دبير هاي دانشگاه فرهنگيان وانتخاب كدرشته محل
هـاي ويـژه   در آزمـون و قبـولي در كدرشـته محـل     نـام  ثبـت  غير اين صورت، در. بندي مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصيل را نيز صادر نمايد قهاداري به مشاغل آموزشي موافقت نموده و براساس طرح طب

موسسـات   ها و از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاه) رسمي يا پيماني( »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« اخذ فرم -3. تلقي خواهد شد »كان لم يكن«فرهنگيان براي اين افراد 
 شـماره ابالغـي  (شوراي عالي انقالب فرهنگي  26/8/1394مورخ  771و  23/01/1390مورخ  221 طبق مفاد مندرج در مصوبات جلسه -4. نمايند الزامي است آموزش عالي كشور پذيرفته شده و تحصيل مي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  252صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  فرهنگياندانشگاه  ادامه شرايط و ضوابط

عـدم اشـتغال بـه تحصـيل در      -5. صـورت قبـولي ادامـه تحصـيل نماينـد      آزمون مقاطع تحصيلي باالتر شركت نمـوده و در  توانند در فرهنگيان داراي مدرك معادل مي) 15/9/1394دش مورخ /14444/94
و باالتر را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ) پيوسته يا ناپيوسته(فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد  -6 .ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي دانشگاه

هـاي تحصـيلي    پذيرفتـه شـدگان رشـته    -7. باشـند فرهنگيـان نمـي   هاي تحصيلي ويـژه و در حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته يا آزاد به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده
طـول مـدت سـنوات    : 1 تبصـره . ضوابط و مقررات تحصيل نمايند توانند با رعايت ساير پرورش، مي سال سابقه خدمت اداري يا آموزشي در وزارت آموزش و 3صورت داشتن حداقل  در »دانشگاه فرهنگيان«

: 2 تبصـره  .باشـد آموزشي آنان براي ادامه تحصيل، قابـل احتسـاب نمـي    رجايي، جزء سابقه خدمت اداري و شهيد رهنگيان و دانشجويان متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبيرالتحصيالن دانشگاه ف تحصيل فارغ
هـاي   پرورش ندارند مجاز به انتخـاب كـد رشـته محـل     وزارت آموزش وسال سابقه خدمت اداري يا آموزشي در  3پرورش كه حداقل  دانشجويان متعهد خدمت و مستخدمين رسمي و پيماني جديد آموزش و

با توجه به قـانون  : تبصره .پذير خواهد بود قانون مديريت خدمات كشوري امكان 70 و 61 ،60ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش با رعايت مفاد ماده  -8. باشند دانشگاه فرهنگيان نمي
قانون مـديريت خـدمات    61توانند ادامه تحصيل دهند و به استناد تبصره ذيل ماده ري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود ميمديريت خدمات كشو

عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده، رعايت شرايط عمـومي و سـاير ضـوابط     -9 .باشد كشور، اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب ضوابط مربوط، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي
ص چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشـخ  -10 .اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است و) 1(كلي مندرج در دفترچه شماره 

مسـوؤليت ناشـي از عـدم رعايـت      -11. هاي ناشي از آن خواهـد بـود   گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتنام يا تحصيل، قبولي وي لغو ميشود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت
ها و موسسـات آمـوزش عـالي     فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد و باالتر از دانشگاه -12. كندضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي

مـورخ   771و  23/01/1390مـورخ   221 طبـق مصـوبات جلسـه    -13 .باشـند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نميمجاز به انتخاب رشته ،انددولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غير معادل دريافت نموده
آزمـون مقـاطع تحصـيلي     تواننـد در  قبل از آن مي و 1391فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال ) 15/9/1394د ش مورخ /14444/94شماره ابالغي ( شوراي عالي انقالب فرهنگي 26/8/1394

شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي،      15/4/1392مـورخ   845هاي مقاطع باالتر مصـوبه جلسـه    دل و غيررسمي در آزموننامه شركت دارندگان مدرك معا صورت قبولي با رعايت آيين باالتر شركت نموده و در
افـرادي  : 1صره تب .باشدمي 31/6/1397سال تمام تا تاريخ  27) پيماني ـرسمي  (حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان  -14 .ادامه تحصيل نمايند) 28/5/1392مورخ  77633/2شماره ابالغي(

 3موضوع سند تعهد ماده ( زمان شروع به تحصيل، تعهد اوليه آنان اند، چنانچه در مجلس شوراي اسالمي سپرده 8/3/1369پرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب  كه قبالً به آموزش و
لـيكن سـاير تعهـدات    . باشند مجازي مي نيمه حضوري و هاي روزانه، شبانه و براي ادامه تحصيل در دوره) قانون مزبور 4طبق ماده ( به اتمام نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد) قانون متعهدين خدمت

نداشـته و يـا تعهـد مـذكور را بـه اتمـام       ) اوليه(فرهنگياني كه تعهد استخدامي : 2تبصره  .شد تلقي خواهد »كان لم يكن« غير اين صورت قبولي فرد در. شروع به تحصيل، تعيين تكليف شوند بايد قبل از مي
خواهـد بـود و اخـذ    ) آموزش رايگان(باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اين افراد برابر مقررات آموزشي وزارت علوم ) ريزنمره و سند تعهد ماموريت تحصيلي موضوع سند تعهد( اند، حتي اگر ساير تعهدات رسانده

الزم به ذكر است اينگونه افراد، بايد با مراجعه بـه  . ، موضوعيت ندارد)به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولي آن دانشگاه محل تحصيل است(ون متعهدين خدمت قان 4و  3سند تعهد موضوع ماده 
دانشجويان سال آخر مقطـع كارشناسـي كـه تـا      -15 .، اقدام نمايند)با پرداخت خسارتموضوع اسناد تعهد ريزنمره و ماموريت تحصيلي (نسبت به تعيين تكليف تعهدات ثانويه قبلي  پرورش، مراجع آموزش و

 التحصيل نشده باشند، قبـولي آنـان   دليل تا مهلت مقرر، فارغ باشند؛ ليكن افرادي كه به هر پيماني مي -هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي  شوند، مجاز به انتخاب رشتهالتحصيل ميفارغ 31/6/1397تاريخ 
باشد، لذا ساير داوطلبـان اعـم از قـراردادي، قـرارداد     هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش ميكليه رشته -16 .تلقي خواهد شد »كان لم يكن«

ها نبوده و در صـورت انتخـاب   ، مجاز به انتخاب اين رشته...هاي مدارس غيرانتفاعي، داوطلبان آزاد و التدريسيالتدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، حقتطبيقي نهضت سواد آموزي، شركتي، معلمان حق
صـورت وجـود    در( نـات موجـود  باشد لكـن در حـد امكا  رجايي ميسور نمي امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت شهيد -17 .و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد

چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت -18. با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد) خوابگاه
مسوؤليت ناشي از عـدم رعايـت ضـوابط عمـومي و اختصاصـي بـه عهـده داوطلـب بـوده و           -19. هاي ناشي از آن خواهد بود به پرداخت خسارتگردد و حسب مورد مكلف نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي

  .كندهيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي
 www.fasau.ac.ir :هنشاني وبگا  فسادانشگاه * 

  .ندارداين دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان 
 www.qom.ac.ir :هنشاني وبگا  قمدانشگاه * 

هـاي   هـاي ايثـارگران و نيازسـنجي از خـانواده     هاي برتر نيمسال، خانواده هاي برتر كنكور و معدل نيمسال، با رعايت اولويت رتبه 2باشد و حداكثر به مدت  اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي مي -1
ساير دانشجويان اعم از روزانه و نوبت  -2. گيرد كيلومتر باشد، خوابگاه دولتي تعلق نمي 80به دانشجوياني كه فاصله محل سكونت ايشان تا شهر مقدس قم كمتر از : تذكر* . نمايد نيازمند، خوابگاه واگذار مي

مطـابق بـا تقـويم آموزشـي دانشـگاه فقـط در       ) با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم(غذاي دانشجويي  -3. باشند م امكان استفاده از خوابگاه غيردولتي با مديريت بخش خصوصي را دارا ميدو
محـيط آموزشـي،    -4. توانند در ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي همچنين. شود برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي) از شنبه تا چهارشنبه(روزهاي غيرتعطيل 

ايـن دانشـگاه بـراي     -6. ي اسـت در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزام) پوشش چادر(داشتن حجاب اسالمي برتر  -5. باشد اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي
ي شامل راه اندازي كتابخانـه سـپيد و سـايت مجهـز بـه ابـزار       دانشجويان نابينا و كم بينا خدمات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه از قبيل، امكانات آموزشي شامل كتب درسي و جزوات گويا و بريل، پژوهش

       37116-46611: كدپستي    .قم، بلوار امين، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس :نشاني -7. شامل خوابگاه قطعي و وام تحصيلي خواهد داشت هاي آموزشي و خدمات رفاهي و دانشجويي پژوهشي و گارگاه
  025-32103000: تلفن
 www.kashanu.ac.ir  كاشاندانشگاه * 

خوابگـاه دختـران بصـورت     -2. توانند از خوابگاه استفاده نمايند وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، ميبراي دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود  -1
خوابگـاه تعلـق   ) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -3. انشگاه مي باشدتحت نظر د) و در صورت امكان داخل دانشگاه(خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت خودگردان و استيجاري خارج دانشگاه 

در واحد خواهران واقع ) بصورت خودگردان(هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي باشد، خوابگاه  براي رشته -4. ه خواهد شدئگيرد؛ در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه ارا نمي
محل تحصيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته شده در رشته فيتوشيمي، در سال اول در داخل دانشگاه و  -5. كيلومتري دانشگاه كاشان مي باشد 10و در فاصله حدود ) انتهاي خيابان طالقاني(درا در بلوار مالص

تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشـجويان، صـرفا بـراي دانشـجويان روزانـه در       -6 .دانشگاه كاشان مي باشدكيلومتري  40در سال دوم براي دوره پژوهشي در پژوهشكده اسانس واقع در قمصر در فاصله حدود 
تواننـد از تغذيـه اسـتفاده     مي) يارانه% 40با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 60با پرداخت حدود ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  -7. شود روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارائه مي

  .توانند از تسهيالت استفاده نمايند دانشجويان اتباع روزانه نيز همانند دانشجويان شبانه مي -8. نمايند
 www.uok.ac.ir :هنشاني وبگا  كردستان ـ سنندجدانشگاه * 

             087-33664600: تلفن         66177-15175: كدپستي   416: پستي صندوق                        .سنندج، بلوار پاسداران :نشاني
 www.kub.ac.ir :هنشاني وبگا  )ويژه خواهران(كوثر ـ بجنورد دانشگاه * 

 17بجنـورد، چهـاراه   : نشـاني  -3 .هاي ضـروري، مـوارد خـاص و وام بنيـاد علـوي      هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام اعطاي وام -2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي -نيمه دولتي(داراي خوابگاه  -1
  058-32427408 :نمابر             32262862و  32262861 :تلفن           .شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان 17شهريور، خيابان 

 www.gu.ac.ir :هنشاني وبگا  گلستان ـ گرگاندانشگاه * 
  0171-2322806: تلفن         49138-15759: كدپستي       155: صندوق پستي          . گرگان، خيابان شهيد بهشتي :نشاني -2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي -1

 www.gonbad.ac.ir :هنشاني وبگا  نبدگدانشگاه * 
  017-33268882: نمابر        33268883: تلفن     .انتهاي بلوار بصيرت ،خيابان شهيد فالحي ،گنبد كاووس ،استان گلستان: نشاني -2 .گيرد به تمام دانشجويان خوابگاه تعلق مي -1

 www.guilan.ac.ir :هنشاني وبگا  رشتن ـ يالگدانشگاه * 
خصـوص پذيرفتـه    ، صـرفا در 1397-98دانشگاه گيالن در سـال تحصـيلي    -2 .پرديس خودگردان، در پرديس دانشگاهي و يا سايت اصلي دانشگاه خواهد بودمحل تشكيل كالس پذيرفته شدگان دوره  -1

هاي موجود و امتيازات كسب شده، واگذاري خوابگـاه را   محدوديتاي كه درخواست خود را در بازه زماني تعيين شده در سامانه خدمات دانشجويي دانشگاه ثبت نمايند، با توجه به  شدگان غيربومي دوره روزانه
: نشـاني  -4 .مراجعـه نماينـد  نشـاني فـوق   دانشگاه گيالن به وبگاه هاي تماس به  ها و تلفن دانشكده نشانيها،  داوطلبان جهت اطالع از كليه شرايط و ضوابط دانشگاه، شهريه دوره -3. نمايد بندي مي اولويت

  .جاده رشت ـ قزوين 5رشت، كيلومتر 
 www.lu.ac.ir :هنشاني وبگا  آباد خرمان ـ لرستدانشگاه * 

 4دانشجويان مقطـع كارشناسـي ارشـد روزانـه بـه مـدت        اين دانشگاه جهت -2. گردد خدمات سلف سرويس براي دانشجويان روزانه و شبانه براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارائه مي -1
براي دانشجويان كارشناسي ارشد پـرديس   -4 .دگير وجود ظرفيت، خوابگاه تعلق مي به دانشجويان كارشناسي ارشد پذيرفته شده در پرديس خودگردان دانشگاه در صورت -3. نمايد خوابگاه واگذار مينيمسال 

     .تهران ـآباد  جاده خرم 5كيلومتر  ،آباد خرم :نشاني -3 .باشد قابل ارائه مي) بدون يارانه دانشجويي(خودگردان خدمات سلف بصورت آزاد 
  1241داخلي  066-33120097: پرديس دانشگاه تلفن                              066-33120104: نمابر          33120097-33120106: تلفن
 www.umz.ac.ir :هنشاني وبگا  مازندران ـ بابلسردانشگاه * 

توانند جهـت   دانشجويان گرامي مي -2. گردد نامه نحوه واگذاري خوابگاه به آنان خوابگاه واگذار مي باشد، ليكن با اولويت بندي دانشجويان بر اساس آيين هاي دانشگاه مازندران محدود مي ظرفيت خوابگاه -1
  .تماس حاصل نمايند 011-35302820: و يا با شماره تلفنعه نشاني فوق مراجاطالعات بيشتر به سايت معاونت دانشجويي دانشگاه مازندران به 

 www.uma.ac.ir :هنشاني وبگا  محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه * 
 -2. نيمسـال خوابگـاه دولتـي واگـذار خواهـد شـد      شوند، به مـدت چهـار    پذيرفته مي) دانشگاه خيابان ،واقع در شهر اردبيل(هاي روزانه كه در سايت اصلي دانشگاه محقق اردبيلي  به پذيرفته شدگان دوره -1

خوابگـاه   در صـورت امكـان   پذيرفتـه شـده   هاي روزانه، خوابگـاه دولتـي و بـه بـرادران     و به خواهران پذيرفته شده در دوره آباد قرار دارد كيلومتري شهر پارس 20دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان، در 
  045-31505000 :تلفن        . انتهاي خيابان دانشگاه ،اردبيل :نشاني -4. شود خوابگاه خودگردان واگذار مي در صورت فراهم شدن،) شبانه( نشجويان دوره نوبت دومدا به -3. نمايد خودگردان واگذار مي

 www.maragheh.ac.ir :هنشاني وبگا  مراغهدانشگاه * 
  .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه

 www.malayeru.ac.ir :هنشاني وبگا  ماليردانشگاه * 
جاده  4كيلومتر ، مالير: نشاني -3 .ندمراجعه نمايفوق  توانند به نشاني مندي از امكانات رفاهي مي بهرهكسب اطالعات از نحوه داوطلبين محترم در خصوص  -2. گيرد خوابگاه تعلق مي پذيرفته شدگانبه  -1

     081-33339981-32355424-33339841: تلفن              65719-95863 :كدپستي            . مالير ـ اراك
 www.meybod.ac.ir :نشاني وبگاه  ميبددانشگاه * 

       035-32357505  :تلفن         .زاده يحييسالم و المسلمين الا بلوار مرحوم حجت 2كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس ،ميبد :نشاني -2. باشد پوشش خواهران در اين دانشگاه چادر مي -1



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  253صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.neyshabur.ac.ir :هنشاني وبگا  نيشابوردانشگاه * 

: كدپسـتي .   بلـوار جانبـازان، انتهـاي بلـوار اديـب     شهرك قدس، انتهـاي  نيشابور،  :نشاني -2 .فاقد امكانات خوابگاهي دولتي است دانشگاه صرفا خوابگاه خودگردان دانشجويي با ظرفيت محدود داشته و -1
       051-42629001: نمابر    43305000: تلفن       74400-93197

 www.vru.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ رفسنجان) عج(ولي عصردانشگاه * 
     034-34356700 :نمابر        31312188و  31312189 :تلفن       . بهمن، سازمان مركزي دانشگاه 22ميدان  ،رفسنجان: نشاني

 www.velayat.ac.ir :هنشاني وبگا  ايرانشهرـ  واليتدانشگاه * 
  054-37211279 :نمابر        37212289: تلفن      .   بزرگراه شهيد مرادي 4كيلومتر  ،شهرستان ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان: نشاني

 www.hormozgan.ac.ir :هوبگانشاني   ـ بندرعباس هرمزگاندانشگاه * 
  .دانشگاه هرمزگان فاقد خوابگاه دانشجويي بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان ندارد

 www.art.ac.ir :هنشاني وبگا  هنردانشگاه * 
دانشجويان دوره روزانه،  -3. باشند دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده مي -2. دانشگاه امكان ارائه سرويس رفت و آمد به كرج و بالعكس را ندارد -1

بـر ايـن   . ن دروس را پرداخـت نماينـد  شوند فارغ از نوع رشته مدرك كارشناسي، موظفند هزينه اي نياز مي شبانه و پرديس خودگردان كه به تشخيص گروه اموزشي موظف به اخذ دروس جبراني كمبود و پيش
اوطلبـان  د -5. ضمناً دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است. باشد امكان ارائه خوابگاه مجردي در مجموعه پرديس كرج دانشگاه فراهم مي -4 .اساس احتمال دارد شروع به تحصيل اين نفرات از بهمن آغاز گردد

  .فوق مراجعه نمايند به نشاني دانشگاهوبگاه اطالعات بيشتر در براي كسب 
 www.tabrizau.ac.ir :هنشاني وبگا  هنر اسالمي تبريزدانشگاه * 

همـراه بـا   اي  هـاي رايانـه   توليـد بـازي   گـرايش  اي رهاي رايانههن -25348اي گرايش طراحي شبيه ساز هوشمند و  هنرهاي رايانه -25347هاي  پذيرش در رشته محل -2. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1
                    041-35412140: نمابر   35297521- 35419975:تلفن   51335/4567: صندوق پستي  5164736931: كدپستي  .ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز :نشاني -3 .باشد ميمصاحبه 

 www.aui.ac.ir :هنشاني وبگا  صفهانهنر ادانشگاه * 
، خيابـان حكـيم نظـامي    ،اصـفهان : نشـاني  -2 .دخواهد بوهزار تومان  800هاي خودگردان براي هر نيمسال تحصيلي حداقل  باشد و هزينه مربوط به خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي -1

   031-36249841: نمابر 36249840-36248089 :تلفن 1744 :صندوق پستي.     نبش خيابان كليسا، چهارراه خاقاني
 www.yu.ac.ir :هنشاني وبگا  ياسوجدانشگاه * 

به براي اطالع از شرايط اعطاي بورس به وبگاه دانشگاه  .كند بورس تحصيلي اعطا مي ،دانشگاه ياسوج به داوطلبين ممتاز -2 .دهد دانشگاه ياسوج به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي -1
  074-31001111-31001005: تلفن           .جنب سازمان بهزيستي ،خيابان پاسداران ،ياسوج: ساختمان مركزي نشاني -4 .خيابان دانشجو ،ميدان معلم ،ياسوج :نشاني -3. مراجعه نماييدنشاني فوق 

 www.yazd.ac.ir :هنشاني وبگا  يزددانشگاه * 
گروه، حلقه، ابرساختارها، جبـر  (هاي گرايش جبر و تركيبات  زمينه )الف: هاي پژوهشي موجود در دانشكده رياضي زمينه -2 .ها اعم از روزانه، شبانه و پرديس موجود است دورهها و  خوابگاه براي تمام رشته -1

هندسه منيفلد، هندسه (زمينه گرايش هندسه و توپولوژي  )ج .)نظريه عملگرها، هندسه فضاهاي باناخ آناليز تابعي، آناليز هارمونيك، نظريه تقريب،(هاي گرايش آناليز  زمينه )ب .)جامع، نظريه گراف و تركيبات
   03531233627: تلفن     8915818411: كدپستي      89195-741 :صندوق پستي         .صفاييه، بلوار دانشگاه ،يزد: نشاني -3. )هاي ديناميكي، توپولوژي هاي ديجيتالي، سيستم كامپيوتري و سيستم

 www.bam.ac.ir :هنشاني وبگا  مجتمع آموزش عالي بم* 
بينـي شـده و تحويـل داده     اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسـب پـيش  . ن آن ندارديفاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچگونه تعهدي براي تام يمجتمع آموزشاين  -1

               034-44215868: تلفن          .بزرگراه خليج فارس ،بم :نشاني -2. خواهد شد
 www.saravan.ac.ir :هنشاني وبگا  سراوانمجتمع آموزش عالي * 

     054-37630098 :كستلف             9951634145 :كدپستي    .بلوار پاسداران، شهرستان سراوان ،استان سيستان و بلوچستان :نشاني
    سپاه ـ قمعقيدتي سياسي آموزش عالي تربيت مربي مركز * 

بايسـتي    اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي   -1. نمايددانشجويان خود را از ميان كاركنان رسمي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با شرايط پذيرش مي 97-98اين مركز در سال تحصيلي 
اعضـاي رسـمي سـاير نيروهـاي مسـلح       -2. تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت نموده و در زمان مصاحبه اين مجوز را بـه مركـز ارائـه دهنـد    مجوز و موافقت كتبي با ادامه 

دانشـجويان از   -3. فت نموده و در زمان مصاحبه اين مجوز را به مركز ارائه دهندجمهوري اسالمي ايران بايستي مجوز و موافقت كتبي با ادامه تحصيل خود را از سازما ن عقيدتي سياسي سازمان مربوط دريا
ايـن مركـز فاقـد خوابگـاه      -5. خوابگاه مجردي در صورت وجود ظرفيت بر اساس اولويت به افراد واجد شرايط تعلق خواهد گرفـت  -4. ميان داوطلبان چند برابر ظرفيت با مصاحبه علمي انتخاب خواهند شد

دانشـكده عقيـدتي    ،مجتمع آموزش عالي نمايندگي ولي فقيه در سپاه ،قم، ميدان ارتش، بلوار الغدير، بعد از دانشگاه قم: نشاني -7. باشددوره تحصيلي مذكور به صورت نيمه وقت مي -6. باشـدي مـيمتـأهل
  .سياسي شهيد محالتي

 www.shahreza.ac.ir :هنشاني وبگا  شهرضاآموزش عالي  مركز* 
 -2. لويت استفاده از آنها با دانشجويان دوره روزانه و جديـدالورود خواهـد بـود   وشوند و ا باشد كه به صورت مستقيم زير نظر مركز اداره مي مي) مخصوص پسران(اين مركز داراي خوابگاه هاي خودگردان  -1

بلـوار امـام    ،شهرضـا : نشـاني  -3. مراجعـه فرماييـد   بـه نشـاني فـوق    وبگاه مركزبه و ضوابط عمومي و اختصاصي  در خصوص شرايطجهت كسب اطالعات  -2 .ضمناً اين مركز فاقد خوابگاه خواهران است
  031-53245010 :رنماب  53238380 :تلفن                .71نبش فرعي  ،)ره(خميني

 www.bzte.ac.ir :هنشاني وبگا  زهرا آموزش عالي فني و مهندسي بويينمركز * 
  ).ره(زهرا، انتهاي بلوار امام خميني بويين: نشاني -2. با قيمت مصوب وجود داردو امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب از تهران، كرج و قزوين به دانشگاه و بالعكس بصورت روزانه  -1

  028-33894121: نمابر      33894: تلفن      34517-45346: كدپستي
 www.riaam.ac.ir :هنشاني وبگا  مراغهـ مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك * 

دوره  هاي اين مركز را انتخـاب كننـد كـه ترجيحـا     گرايش/گردد متقاضياني رشته توصيه مي شناسي، اكيدا هاي نجوم و اخترفيزيك و گرانش و كيهان با توجه به محتواي آموزشي و پژوهشي رشته گرايش -1
را در سطح مطلوبي گذرانده باشند تا بدين ترتيب در ادامه و اتمـام موفـق دوره كارشناسـي ارشـد بـا مشـكل مواجـه        ) هاي كارشناسي رياضي و يا فني و مهندسي و يا حداقل يكي از دوره(كارشناسي فيزيك 

  .متري شهيد دهقان 48انتهاي خيابان  ،)عج(شهرك ولي عصر ،مراغه: نشاني -3 .وجود دارد) نيمسال 4ثر تا حداك(امكان استفاده پذيرفته شدگان از خوابگاه بدون پرداخت هزينه  -2. نگردند
    041-37412224: نمابر      37412222: تلفن
 www.ricest.ac.ir :هنشاني وبگا  شيرازـ رساني علوم و فناوري  اي اطالع مركز منطقه* 

  .باشد موارد ذكر شده به عهده دانشجو مي. باشد خوابگاه، سلف سرويس، رستوران، اياب و ذهاب و امكانات ورزشي مي: از قبيلاين مركز پژوهشي فاقد هرگونه امكانات 
 www.iki.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه * 

هـاي آموزشـي نيـز     از كتب، جـزوات و بسـته  ) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش مجازي  كه دانشجو ضمن بهرههاي الكترونيكي است  هاي آموزش مجازي، بر پايه استفاده از آموزش دوره -1
ع اشكال به صـورت متمركـز، در   هاي رف هاي وزارت علوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نسبت به برگزاري كالس ها و دستورالعمل نامه موسسه با توجه به آيين -2. گردد برخوردار مي

شود و در ديگر شهرهاي كشور در صورت رسـيدن بـه حـد     مركز آزموني در سراسر كشور برگزار مي 13هاي پايان نيمسال در قم و تهران و  در حال حاضر آزمون -3. كند شهر قم و با دريافت هزينه اقدام مي
ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فـراهم   شود و امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه ورت حضوري برگزار ميهاي پايان نيمسال به ص آزمون -4. شود نصاب، برگزار مي

شـدگان ملـزم بـه رعايـت كليـه       پذيرفته -6. است هاي آموزشي و اداري موسسه الزامي براي بانوان و شئونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در كليه محيط) چادر(رعايت كامل حجاب برتر  -5. است
شـهريه ثابـت و متغيـر بـر      -8. شوند مند مي شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره  دانشجويان پسر پذيرفته -7. باشند قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي

شـود و حـداكثر نـرخ     يسه موسسه تعيين مـي ئر  تئشهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هي -9. گردد كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي هاي مجازي به ميزان اساس ضوابط دوره
  .دانشجويان داراي شرايط تعلق خواهد گرفتوام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي به  -10. افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود

 www.icrc.ac.ir :هنشاني وبگا  مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ـ تهران* 
 تهـران،  :نشـاني  -2 .غيربومي نخواهـد داشـت  دانشجويان  تعهدي در قبال تامين امكانات خوابگاهي و يا پرداخت كمك هزينه براي اسكان فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي بوده و هيچگونه سسهؤماين  -1

  021-22944184: تلفن      16688-14811: كدپستي    55آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پالك  ميدان حسينبزرگراه صياد شيرازي شمالي، خروجي لويزان، 
 www.imps.ac.ir :هنشاني وبگا  ريزي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه* 

  6شماره  ،)آباد جمال( خيابان شهيد مختار عسگري ،نياوران، تهران: نشاني -3. يابد به دانشجويان غيربومي خوابگاه اختصاص مي -2 .هاي دولتي ساير دانشگاه آموزش رايگان مانند -1
   021-2290062-3 :تلفن

  www.osool.ac.ir :هنشاني وبگا  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول *
نام و ادامه تحصيل آنان در هر مرحله از تحصيل ممانعـت بـه    استفاده از حجاب برتر و رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اين صورت از ثبت -1 :شرايط عمومي) الف

ارائه نامـه بالمـانع از    -4. وظيفه  لحاظ خدمت سربازي و نظام از) براي داوطلبين مرد(نداشتن منع قانوني  -3. شودشرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  -2. عمل خواهد آمد
  .توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند دانشجويان مي -5. ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي

هـاي وزارت   شـهريه طبـق تعرفـه    -3. دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد -2. نياز و جبراني به تشخيص شوراي آموزشي گذراندن واحدهاي پيش -1 :شرايط اختصاصي) ب
چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصـيل در ايـن دانشـكده انصـراف      -5. باشند مي كل شهريه ترم بعد معاف% 20يا باالتر باشد از ) 5/19(دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد  -4. علوم اخذ خواهد شد

 )ب. گونه تعهدي نسبت بـه تـأمين خوابگـاه بـراي دانشـجويان نـدارد       الدين شعبه تهران هيچ دانشكده اصول )الف: تأمين خوابگاه و امكانات رفاهي -6. دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد
الـدين شـعبه دزفـول از     تمامي دانشجويان دانشكده اصـول  )ج. گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد و تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد الدين شعبه قم هيچ شكده اصولدان

  .شوند مي  مند خوابگاه و امكانات رفاهي بهره
   021-88934036-37: تلفن      .                          21پالك  ،خيابان شهيد حميد فخاري ،)عج(باالتر از ميدان وليعصر ،)عج(خيابان وليعصر  :نشاني تهران

   0253-7773525-6: تلفن             . الدين بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول ،خيابان شهيد قدوسي ،فلكه جهاد، بزرگراه عمار ياسر: نشاني قم
     061-42321663: تلفن          .                             جنب ورزشگاه شهيد ناحي ،روبروي مصالي دزفول ،جنوبي) ره(خيابان امام خميني: نشاني دزفول



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  254صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.hu.jz.ac.ir :هنشاني وبگا  )ويژه خواهران( قم ـ) س(الزهرا جامعهوابسته به الهيات و معارف اسالمي هدي دانشكده غيرانتفاعي  *
اولويت پـذيرش بـا خـواهران طلبـه      -2 .باشد الزامي مي) س(الزهرا  ، قوانين و مقررات تربيتي، فرهنگي و سياسي جامعه)حوزه علميه خواهران(، )س(الزهرا با توجه به وابسته بودن دانشكده هدي به جامعه -1

  .، خيابان بوعلي)ساالريه( امين، ميدان دفاع مقدس قم، بلوار :نشاني -3. باشد مي
  www.refah.ac.ir :هنشاني وبگا  )ويژه خواهران( دانشكده غيرانتفاعي رفاه ـ تهران* 

در پـذيرش   -4   .رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده از چادر براي داوطلبان و پذيرفتـه شـدگان الزامـي اسـت     -3   .پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است -2  .تدين به دين مبين اسالم -1
آموزش و پرورش ابتدايي، در شرايط مساوي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسـي مـرتبط در     ـهاي روانشناسي، مشاوره خانواده، حقوق خانواده، فقه و مباني حقوق اسالمي و علوم تربيتي   دانشجو براي رشته

ط مسـاوي در  هاي تهـران و البـرز در شـراي    نالذا داوطلبان است. باشد دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -6 . ها شود شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع ادامه فعاليت علمي و تحصيلي آن -5   .لويت هستندوا
داوطلبان بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر در خصـوص ضـوابط و شـرايط         -8   .معرفي در مراحل مصاحبه عمومي و علمي شركت نمايند معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، الزم است پس از -7 . الويت هستند

        021-33521776: تلفن. ابتداي خيابان مردم، ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي ،ستانميدان بهار ،تهران: نشاني -9  .مراجعه نمايند   نشاني فوقدانشكده به دانشكده به 
  www.edu.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ قم *

ها براي گسترش معنويـت و اخـالق و    مذاهب و تعامل و گفت و گو با پيروان آن دانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن شناخت اديان و
هـاي مختلـف كارشناسـي،     اين دانشگاه با فراهم آوردن امكان تحصـيل در دوره . نمايد به پژوهش و تربيت نيروي انساني متخصص اقدام مي ،بيت عليهم السالم هاي اهل معرفي عالمانه اسالم براساس آموزه

فرد ايـن دانشـگاه     هاي منحصر به از ويژگي. كند هاي كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مجوز نموده است مي ارشد و دكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجو در رشته  كارشناسي
  .هاي مهم داخلي و خارجي است گاهالمللي و تعامل و تفاهم با دانش المللي در باالترين سطح و سفرهاي بين ارتباط گسترده بين

براي دانشجويان خواهر و شـئونات اسـالمي مطـابق بـا     ) چادر(رعايت پوشش اسالمي برتر  -1: عالوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي سازمان سنجش آموزش كشور :شرايط عمومي و اختصاصي) الف
هـاي وزارت علـوم، تحقيقـات و     ت امناي دانشگاه و براسـاس ابالغيـه  ئهاي جانبي آن مطابق با تعرفه مصوب هي داخت شهريه دوره و هزينهپر -2. باشد عرف محل تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي مي

توانند با مراجعه به وبگاه دانشگاه و  داوطلبان مي. بود درصد تخفيف در شهريه برخوردار خواهند 50نامه مالي دانشگاه تا سقف  طبق آيين...  دانشجويان ممتاز، طالب و خانواده ايشان و -3. فناوري خواهد بود
گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي امور دانشجويي در اين زمينه همكـاري الزم   اين دانشگاه هيچ -5 .ها اطالع حاصل نمايند از اين تخفيف) 155يا  110داخلي ( 02532802610يا با تماس با شماره 

جملـه   هاي زنده دنيـا از  ناارشد حضوري مستلزم مهارت در يكي از زب  با توجه به رويكرد تخصصي اين دانشگاه، تحصيل در مقطع كارشناسي :هاي حضوري امكانات و مزايا در دوره) ب .آورد را بعمل خواهد
هاي زبان دانشگاه كه شامل آموزش درك مطلب، زبان عمومي، آشنايي و ترجمه متـون تخصصـي هـر     هباشند در طول دوران تحصيل خود در دور كليه دانشجويان ملزم مي. باشد زبان انگليسي و يا عربي مي

ف ها و اهـدا  با توجه به سياست. باشد هاي آموزشي دروس رشته تخصصي مي هاي فشرده در طول سنوات تحصيلي دانشجويان و همزمان با دوره صورت كالس هاي به اين دوره. باشد، شركت نمايند رشته مي
هاي  شود و اين دوره اي براي اين دوره زبان از دانشجويان درصورت قبولي دريافت نمي گونه هزينه متعالي دانشگاه در پرورش دانشجوياني كه قادر به تعامل و گفتگو با پيروان ساير مذاهب و اديان باشند، هيچ

هاي الكترونيكي اسـت كـه دانشـجو از امكانـات      هاي آموزش مجازي، برپايه استفاده از آموزش دوره): مجازي(هاي غيرحضوري  ورهامكانات و مزايا در د. شود صورت صد در صد تخفيف برگزار مي آموزشي به
يكي ديگر از تسـهيالت  . لتحصيل خواهند شدا نامه فارغ ها براساس شيوه آموزش محور بدون گذراندن پايان دانشجويان در اين دوره. شود برخوردار مي) هاي آنالين هاي آموزشي آفالين و كالس بسته(مجازي 

هـاي   نيـاز در رشـته   با توجه به ارائـه دروس جبرانـي و پـيش   . نياز است هاي آموزشي تخفيف صد در صدي در شهريه متغير واحدهاي جبراني و پيش ها و دوره مالي در دانشگاه اديان و مذاهب براي همه رشته
  . هاي مرتبط با تحصيالت تكميلي خود را ندارند، اين واحدها براي دانشجويان هيچ هزينه مالي نخواهد داشت ي كه پيشينه تحصيل در رشتهتخصصي دانشگاه براي آن دسته از دانشجويان

                025-32802627 :نمابر           ) واحد خواهران 180خدمات آموزشي و  143 ،نام پذيرش و ثبت 103داخلي ( 025-32802610: تلفن) ع(قم، شهرك پرديسان، روبروي مسجد امام صادق: نشاني
 www.imamreza.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ مشهد) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا *

التزام عملي به واليـت فقيـه و قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي       اعتقاد و پايبندي به اسالم و  -1 :باشند وابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي) ع(دانشگاه امام رضا
رعايـت   -3 .هاي مرتبط با دانشگاه براي دختـران و پسـران   و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) ترجيحا چادر براي خواهران(رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي  -2 .ايران

دانشـجويان دختـر و غيربـومي واجـد شـرايط مقـررات        -4. نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديـد  براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2مفاد مندرج در دفترچه شماره 
 ،خيابان دانشگاه ،مشهد: نشاني -6. آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشاعطاي دانشنامه رسمي  -5 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند استفاده از خوابگاه دانشگاه مي

  .ميدان فلسطين، مشهد): خواهران( پرديس رضوان نشاني -6               051-38041 :تلفن        .اسرار خيابان
 www.amiralmomenin.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ اهواز) ع(دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين *
اهواز، امانيه، بلوار امام موسي صدر، روبـروي دانشـگاه ادبيـات،    : نشاني -2. پذيرد پذيرش دانشجو از طريق شرايط خاص و بصورت معرفي چند برابر ظرفيت و برگزاري آزمون و مصاحبه علمي صورت مي -1

      061-33337505: دورنگار     33337525: تلفن    61339-73131: كدپستي.      الهدي جنب پل شهيد علم
 www.eyc.ac.ir :نشاني وبگاه  كي ايواندانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چـارچوب سـهم تخصيصـي از صـندوق      -2. تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت %25باشد تا سقف   ها دو رقمي آزمون آنبه پذيرفته شدگان نهايي كه رتبه  -1

تخفيف  %20فراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف به تمامي ا -3. كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت -2. رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد
 -5. گيـرد  تخفيف شـهريه تعلـق مـي    %15شوند تا سقف  هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي به افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته -4. گيرد شهريه تعلق مي

 -6. تخفيف شهريه تعلق خواهـد گرفـت   %25مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف ) فرزند و برادر، خواهر، همسر( يلي درجه يكدانشجويان با نسبت فام
. گردنـد  مند مي در سالن غذاخوري مجهز بهره) ناهار( دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم -7. گردند تخفيف شهريه برخوردار مي %10دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از 

از  دانشـجويان  -9. باشـد  هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شـهرهاي مسـير برقـرار مـي     كيلومتري سه راه افسريه تهران قرار گرفته و با هماهنگي شركت 50دانشگاه در  -8
هـاي اطالعـات    دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي بـه منـابع و پايگـاه    -10. گردند مند مي اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره نهاهاي مجهز راي كتابخانه ديجيتال، كارت سالمت، سايت

      023-34521562: نمابر         31432 :تلفن          35918-99888 :كدپستي  .خيابان دانشگاه اهللا طالقاني، بلوارآيت كي، ايوانشهرستان سمنان،  استان :نشاني -11. گردند علمي معتبر دنيا بهره مند مي
  www.bou.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ قم) ع(دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم *
هـاي علميـه يـا     حـوزه  2داشتن مـدرك سـطح   : هاي علميه و داراي يكي از مدارك زير باشند داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه -2. آيد از كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه مصاحبه بعمل مي -1

تحصـيل   -3 .)ويـژه خـواهران  (واحد حـوزوي   120يا داشتن مدرك كارشناسي مورد تاييد به همراه گذراندن  و )ويژه برادران(هاي علميه  تحصيالت حوزه 7داشتن مدرك كارشناسي مورد تاييد به همراه پايه 
دانشـگاه   -5 .دانشگاهسپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست  -4. گردد از آنان شهريه دريافت نمي براي طالب واجد شرايط رايگان است و

   025-32136628: تلفن            .قم، پرديسان، انتهاي بلوار دانشگاه: نشاني -6 .هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد
 www.iuc.ac.ir :نشاني وبگاه  چابهاردانشگاه غيرانتفاعي  *
هـاي   سيسـتم  :هـا عبارتنـد از   اين سـوئيت  امكانات رفاهي -2. باشد ريال براي هر دانشجو در هر ترم مي 000/500/6نفر در هر سوئيت و با اجاره بهاي  6هاي سه خوابه با ظرفيت  دانشگاه داراي سوئيت -1

اين مجموعه خوابگاهي در نزديكي مجتمع تجاري خريد منطقـه آزاد   -3. سيم رايگان و ميز مطالعه استاندارد نت بيهاي دو نفره، مايكروفر، ميني يخچال، اينتر كننده، مبلمان كامل، فرش، تخت خواب  خنك
    054-35314310: تلفكس        31292205: تلفن   9971773711: دپستيك . صنعتي، تراس بهشت ـ چابهار، منطقه آزاد تجاري :نشاني -4. متري بيمارستان تخصصي ايرانيان قرار دارد 500و در فاصله 

 www.khatam.ac.ir :نشاني وبگاه  انتهرـ  خاتمغيرانتفاعي  دانشگاه *
  :پردازد ميدر مقطع كارشناسي ارشد به ارائه تسهيالت زير به تناسب رتبه متعلقه ) 100تا  1هاي  رتبه(به منظور جذب دانشجويان نخبه  1397-98دانشگاه خاتم در سال تحصيلي 

ريـال در قبـال    17,000،000پرداخت ماهيانه مبلـغ   -3. معافيت از پرداخت شهريه -2. هاي اقتصاد و مالي المللي در رشته هاي برتر بين آموخته دانشگاه گيري از اساتيد دانش بهره -1 ):نظري(رشته اقتصاد * 
حمايت جهـت ادامـه تحصـيل در مقطـع      -5. هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط دعوت به همكاري در هلدينگاولويت  -4. فعاليت مؤثر تمام وقت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

المللي بـراي   هاي بين زينه شركت در كنفرانستأمين ه -6. هاي برتر كشور و يا خارج از كشور برابر ضوابط و مقررات آموزش عالي در صورت تأمين شرايط دانشگاه خاتم دكتري در دانشگاه خاتم و يا دانشگاه
ارائه تسهيالت خوابگـاه بـه دانشـجوياني كـه      -8. المللي هاي اساتيد بين هاي آموزش زبان انگليسي جهت آمادگي براي شركت در كالس برگزاري دوره -7. ارائه مقاالت علمي پذيرفته شده در دانشگاه خاتم

  .ساكن شهر تهران نيستند
 -2 .شـود  ماري كوري فرانسه برگزار مـي  و به صورت دو مدركي با همكاري دانشگاه پير »مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي«ارشد با عنوان  دوره كارشناسي -1: انرژي و تكنولوژي كوانتومي رشته مواد،* 

بورس كامل تحصـيلي در ايـران و فرانسـه تعلـق      آزمون 100تا  1به نفرات  -3 .دانشگاه پذيرفته شوندبايست در مصاحبه اختصاصي جهت پذيرش نهايي در دوره مي آزمون كارشناسي ارشدشدگان در قبول
 .شوند نيز در نظر گرفته خواهد شدشدگان كه در مصاحبه انتخاب ميهمچنين تعدادي محدودي بورس تحصيلي براي ساير پذيرفته. گيردمي

 .فرماييدتماس حاصل  021-89174077و يا با شماره تلفن مراجعه  www.convergingtechs.ir/qmetو يا  khatam.ac.ir/Qmetبه منظور كسب اطالعات بيشتر به صفحه اينترنتي 
  021-89174500: مابرن       89174004-89174077 :نتلف.                     30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،خيابان مالصدرا ،تهران: نشاني

 www.khayyam.ac.ir :نشاني وبگاه  خيام ـ مشهددانشگاه غيرانتفاعي  *
 -4. شـود  غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه داده مـي  ،به دانشجويان در يك نوبت -3. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهندشد -2 .تأمين خوابگاه براي كليه دانشجويان -1

  .ميدان مطهري ،بلوار شهيد رفيعي ،)ع(بزرگراه امام علي ،مشهد: نشاني -5. گردد بصورت غيرحضوري انجام مي وفوق  نام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به وبگاه ثبت
  051-35156-35252777-35134777: تلفن

 www.alborzq.ac.ir :نشاني وبگاه  آبيكـ  البرزدانش غيرانتفاعي  دانشگاه *
هاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهـران  امكان استفاده از سرويس -2. غيرانتفاعي وزارت علوم قرار داردآموزش عالي ها و مؤسسات  در بين دانشگاه يك،هاي داراي رتبه  اين دانشگاه در رديف دانشگاه -1

دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري برخـوردار     -4. ارشد روزهاي پنجشنبه برگزار خواهد شد هاي كارشناسي كالس -3. دانشجويانو كرج براي 
از دانشجويان در صورت انصراف يا انتقـال   -7. كندشجويي با امكان غذاي گرم از دانشجويان پذيرايي ميسلف سرويس و بوفه دان -6. شوداي داده مييارانه) ناهار(به دانشجويان غذاي گرم  -5. خواهند بود

صيل تحت پوشـش بيمـه   كليه دانشجويان در طول تح -8. هاي ابالغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شدنامه امناي دانشگاه و ضوابط و آئين ها برابر مصوبات هيأت به ساير دانشگاه
به بـاال تخفيـف شـهريه    % 15به كليه دانشجويان كارمند پيماني و رسمي دولت و فرزندان جانبازان  -10. دانشجويان رتبه اول هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -9. حوادث قرار خواهندگرفت

   028-32579905-32579014: تلفن.          آبيك، شهرك دانشگاهي آبيكشهرستان : نشاني -12. علمي روز دنياع امكان دسترسي آنالين دانشجويان به مناب -11. گيردتعلق مي% 15
 www.raja.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ  رجاءغيرانتفاعي  دانشگاه *
. شود اي در نظر گرفته مي براي ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه -2. شود اي داده مي هر نيمسال تخفيف ويژه دانشگاهبه دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات  -1
تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شـرايط از تـرم دوم تحصـيلي از سـوي صـندوق رفـاه        -4. باشد سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم مي -3

سـايت  : امكانات آموزشي و رفـاهي  -6. در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد...  ، بهزيستي و)ره(موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام -5. باشد پذير مي امكان
شامل زمـين فوتبـال و تنـيس،    (هاي ورزشي  هاي اطالعاتي التين، سلف سرويس، سالن لكترونيكي با دسترسي به پايگاهسيم رايگان، كتابخانه ا هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي رايانه، آزمايشگاه

وبـت غـذا بـا نـرخ دانشـجويي در      ، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارائه خدمات رايگان مشاوره پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك ن...) هاي جودو، واليبال و بسكتبال و سالن
   028-33677105 : نمابر      33677101-10: تلفن   341451177: يپست صندوق  . الملل ، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بين)ره(خميني قزوين، بلوار امام: نشاني -7 .گردد سلف سرويس ارائه مي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  255صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.soore.ac.ir :وبگاهنشاني   سوره ـ تهراندانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبـال تـأمين خوابگـاه     -2. نياز خواهند بود پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف به گذراندن واحدهاي پيش -1

پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد  -4. باشد هاي تحصيلي به عهده دانشجو مي نامه و پايان هاي مواد مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي كليه هزينه -3. ندارد
هـاي ابالغـي وزارت علـوم،     نامـه  اء دانشگاه و ضوابط و آيـين ها برابر مصوبات هيات امن از دانشجويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه -5. و منطبق با اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود

ها و شـئونات اسـالمي    با توجه به اينكه اين دانشگاه به منظور تأمين اهداف خاص سازمان تبليغات اسالمي تاسيس شده است در صورت عدم رعايت ارزش -6. تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد
  .252پالك  ،خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه كاميارانتهران، : نشاني -7. عمال مقررات انضباطي حسب مورد اقدام خواهد شددر طول دوره تحصيل نسبت به ا

             021-88994046-88994048-66354246-66354245: تلفن
 www.shomal.ac.ir :نشاني وبگاه  مال ـ آملشدانشگاه غيرانتفاعي  *
اين دانشگاه هيچگونه تعهـدي بـراي تـأمين خوابگـاه      -2. دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند شد -1

در اولـين نيمسـال    -4. الحسنه تعلق خواهـد گرفـت   تسهيالت بانكي قرض ،به دانشجويان متقاضي -3. آورد ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد
 ،)تهرانـ   آمل(هراز جاده  5كيلومتر  ،آمل: نشاني -6. مراجعه نمايند فوق توانند براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني داوطلبان مي -5. تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد

  011-44203755: نمابر                 44203710-13 :تلفن                       731:صندوق پستي .)ع(سه راهي امامزاده عبداهللا
 www.shahabdanesh.ac.ir :نشاني وبگاه  قمـ  شهاب دانشغيرانتفاعي  دانشگاه *

      025-32317448: نمابر      32317171: تلفن       37496-58479: كدپستي.          تقاطع امامت، شهروندبلوار قم، شهر پرديسان،  :نشاني
 www.ashrafi.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان *
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محـيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه كـامال       -2. استرعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي  -1

نشـجويان دختـر   خوابگـاه بـراي تمـام دا    -4. مند خواهند شـد  هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره دانشجويان از وام -3. الزامي است
اين دانشگاه داراي كليـه   -6. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه -5. غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

، اصـفهان  :نشـاني  -8. الحسـنه بانـك مهـر و سـاير تسـهيالت      هيالت مالي از جمله تقسـيط شـهريه نيمسـال، اعطـاي وام قـرض     ارائه تس -7. باشد امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي
            031-36502825 :نمابر      36502820-4 :تلفن       .بلوار قائم جنوبي ،شهر سپاهان

 www.shbu.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهان  شيخ بهايي ـدانشگاه غيرانتفاعي  *
هاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و      نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است -1

 در( توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -4. بوددانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند  -3. دانشگاه را رعايت نمايد
اسـتفاده   -6. ري پرداخت نمايددرصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناو -5. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه

فنـاوري   تحقيقـات و , نقل وانتقاالت دانشجويان براسـاس مقـررات وزارت علـوم    -7. اي مربوطه ميسر است نهابا پرداخت هزينه يار) براي ناهار( از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس
همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه همكـاري الزم را   .پذير است حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان دانشجويان دختر شهرستاني درپانسيون خودگردان براي  -8 .گيرد صورت مي

   031-36816767 :نمابر  36816761-6: تلفن    81431-53784: يكدپست. اصفهان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته :نشاني -9 .دهد براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي
 www.sadjad.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهد ـ  صنعتي سجاددانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشجويان ايـن   -3. همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسكان دانشجويان پسر همكاري خواهد نمود -2. باشد نفر ويژه خواهران با اخذ هزينه مي 200اين دانشگاه داراي خوابگاه اختصاصي با ظرفيت  -1

       91881-48848 :كدپستي        .64جالل آل احمد  ،بلوار جالل آل احمد ،مشهد: نشاني -4. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند دانشگاه مي
     051-36029110: مابرن          36029000: تلفن

 www.mohaddes.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري ـ نور *
بـه دانشـجويان متقاضـي، تسـهيالت بـانكي       -2. شـد  رالعمل مربوط، از پرداخت درصدي از شـهريه ثابـت معـاف خواهنـد    ودانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر نيمسال تحصيلي بر اساس دست -1

 -5. باشـد  يسـه فـراهم مـي   ئامكان تقسيط شهريه بر اساس مصوبات هيات امنا و هيات ر -4. امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان خواهر، بر اساس ظرفيت وجود دارد -3. الحسنه تعلق خواهد گرفت قرض
دعـوت و اسـتفاده از اسـاتيد تمـام وقـت در       - 7. هاي مطالعـات، انتشـارات   سيم، فست فود، سلف سرويس، كتابخانه، سالن جويان از امكاناتي نظير اينترنت بيبرخوداري دانش -6. هتخصيص وام صندوق رفا

پـنج كيلـومتري جـاده نـور بـه      ، نوري... خيابان شيخ فضل ا  ،نورشهرستان  :نشاني -9. باشد ها در روزهاي پاياني هفته مي ريزي كالس برنامه -8. نامه هاي برتر كشور جهت تدريس و راهنمايي پايان دانشگاه
    011-44510490: نمابر   )223-233داخلي (     44511860-5: تلفن                 .  چمستان

 www.usc.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران *
هـاي  وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرضدانشجويان  -1 :شرايط عمومي) الف

هاي خصوصـي معتبـر و مـورد تاييـد      تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه اما. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد -2. برخوردار خواهند شد) عادي، ضروري و اضطراري
در  3تـا   1هـاي   داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي حـائزين رتبـه   -2. باشد يسه فراهم ميئامكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات ر -1 :شرايط اختصاصي) ب .خواهد داشت

كتـر  هاي تحصيلي در آزمون سراسري كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر د شناسي و حائزين رتبه اول در ساير رشتهزيسترشته 
هاي پژوهشي اين پژوهشگاه و به منظـور   المللي طرحشود، لذا با توجه به اهميت بينهشگاه رويان انجام ميعلوم جانوري با همكاري پژو ـرشته زيست شناسي   -3. مند خواهند شدآشتياني بهرهسعيد كاظمي

راي داوطلبان ايـن رشـته   در مقطع كارشناسي ب 17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل  هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولهاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژه مندي از توانمنديبهره
منـد  پژوهشي دانشـگاه بهـره  هاينامه تشويق فعاليتمالي آيين دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از مزاياي -4. الزامي است
هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكـاري   هاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكده رشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيتآموختگان مقطع كارشناسي ا دانش -5. خواهند شد

دانشـجويان امكـان اجـراي    . شـود  هاي مرتبط، برگزار مي هها و پژوهشكد هاي آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ با همكاري پژوهشگاه كليه دوره -6. هاي علمي پژوهشي و آموزشي معرفي خواهند شد در طرح
وليتي در قبـال تـأمين   ئدانشگاه هيچگونه مسـ  -7. هاي مربوط دارند هاي علمي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي پس از تاييد و تصويب در گروه هاي تحقيقاتي شبكه برنامه نامه خود را در راستاي طرح پايان
خيابـان شـهيد    ،نرسـيده بـه پـل همـت     ،بلوار اشـرفي اصـفهاني   ،فلكه دوم صادقيه ،تهران: نشاني -8. هاي سلولي ملكولي و بيوتكنولوژي ميكروبي ندارد هاي دانشجويان رشته امهن هاي عملياتي پايان هزينه

  021-23562180: تلفن پژوهشگاه       www.royaninstitute.org:رويان رساني پژوهشگاه شاني پايگاه اطالعن      021-44214750: نمابر       44238171-5: تلفن    .كوچه بهار ،غموشي
 www.sau.ac.ir :نشاني وبگاه  يزدـ  هنردانشگاه غيرانتفاعي علم و  *
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيـين  -2 .باشد الزامي ميرعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران و خواهران  -1 :شرايط عمومي) الف

يي بـا پرداخـت هزينـه    براي كليه متقضيان خوابگاه دانشـجو  -4. نمايند توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده  دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3. فناوري را رعايت نمايد
هـاي كسـب و كـار، ابزارهـاي      هاي تحصيلي، مهـارت  هاي تخصصي مرتبط با رشته التحصيالن اين دانشگاه به بازار كار، دوره در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ :شرايط اختصاصي) ب. باشد مهيا مي

  .يزد، بلوار دانشجو :نشاني )ج. گردد ه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد برگزار ميهاي كمي و كيفي تحقيق عالو تحقيق، كارآفريني و آشنايي با روش
   035-38264080-89: تلفن

 www.ustmb.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران ـ بابل *
  011-2191205-9: تلفن            12سرداران  ،خيابان شيخ طبرسي ،بابل ،مازندران :نشاني

 www.qhu.ac.ir :نشاني وبگاه  قرآن و حديث ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي  *
پـذيرش در   -2 .آموزشـي مربـوط  نياز و جبراني ارائه شده از سوي گـروه   گذراندن دروس پيش -1 :و مجازي )مشهد و اصفهان هايمركز قم، شعبة تهران، واحد(هاي حضوري  شرايط عمومي و اختصاصي دوره) الف

رعايـت كامـل ضـوابط و     -4 .بـر اسـاس موفقيـت در مصـاحبه عمـومي و علمـي دانشـگاه خواهـد بـود          1133كدرشـته امتحـاني  گـرا  از   روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت -14032رشته محل 
در صورت تخصـيص اعتبـار از سـوي    : 1تبصره  .مطابق با تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه...)  اعم از رفاهي، فرهنگي و(ن هاي جانبي آ پرداخت شهرية دوره و هزينه -5 .هاي داخلي دانشگاه دستورالعمل

رتبة كل داوطلـب بـدون   (كميلي ام آزمون ورودي تحصيالت ت نفرات اول تا سي :2تبصره . گردد هاي حضوري توزيع مي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط دوره
، پژوهشگران، فعاالن فرهنگـي، طـالب،   )در طول سنوات مجاز(سال  دانشجويان برتر و ممتاز در هر: 3تبصره . معاف خواهند بود) نيمسال 4(، از پرداخت شهريه در طول دوره )سهميه در كارنامة اولية آزمون

 نشـاني وبگـاه دانشـگاه بـه    گرفته شده، به  هاي در نظر براي دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف: 4تبصره . ي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شدنامة مال ، طبق آيين... حافظان قرآن، ايثارگران و
اي توليـد شـده و از طريـق سـايت دانشـگاه بـه نشـاني         نهاكليـة دروس بـه صـورت چندرسـ    . هـاي مجـازي كـامالً غيرحضـوري و از طريـق اينترنـت خواهـد بـود         تحصيل در دوره -6. مراجعه نماييد فوق

http://vu.qhu.ac.ir هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكـان   هاي مجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه. گيرد در اختيار دانشجويان قرار مي
هـاي پايـاني هـر نيمسـال در      آزمـون  -8. گـردد  مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائـه مـي   استفادة دانشجويان از ابزارهاي

 -9. گـردد  برگزار مي) مكان نزديك به محل سكونت دانشجواال حتي(ج از كشور هاي دانشگاه در سراسر ايران و خار هاي مجازي، به صورت حضوري در قم، تهران، مشهد و اصفهان يا يكي از نمايندگي دوره
  .آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد به دانش

براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و  -2. رودي خواهد بودوين دانشگاه بر اساس مصاحبه هاي تحصيلي داراي شرايط خاص ا پذيرش دانشجو در كليه كدرشته محل -1 :هاي داراي شرايط خاص رشته) ب
  .يندهاي داراي شرايط خاص به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نما اختصاصي رشته

زبان، بهره گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانة تخصصي علـوم حـديث و علـوم    برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه  :امكانات و مزايا) ج
غـذاخوري،  ، سـالن اجتماعـات و   )رصدخانه و آسمان نما در شـعبة تهـران  (قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي 

به خوابگاه خودگردان صرفاً مساعدت برادران جهت معرفي وجود دارد و در مركز قم خوابگاه خودگردان طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه براي خواهران *  ...). استخر، سونا؛ سالن بدنسازي و(مجموعة ورزشي 
  .انجام خواهد شد صرفاً مساعدت جهت معرفي به خوابگاه خودگردان: در شعبة تهران* . شود مي
بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، موسسة علمـي فرهنگـي دارالحـديث،     :مشخصات نشاني ساختمان مركزي دانشگاه در قم :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) د

سـناباد، حدفاصـل   : نشاني واحـد مشـهد  *  .)ع(شهرري، ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظيم : نشاني شعبة دانشگاه در تهران*  021-37785045: نمابر   37176561: ساختمان دانشگاه قرآن و حديث تلفن
  .36الك دوست، پ ميدان احمدآبادف ابتداي خيابان سروش، كوچه شهيد امامي: نشاني واحد اصفهان* . چهارراه پل خاكي و ميدان تختي، جنب تاالر كسري، مجتمع كوثر

  www.mazaheb.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي *
التـزام و   -4 .نداشتن سابقه محكوميت سياسـي و كيفـري   -3. نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران -1 :شرايط عمومي) الف

 .دانشـگاه تعهـدي در برابـر تـأمين خوابگـاه نخواهـد داشـت        -1 :شرايط اختصاصـي ) ب .دارا بودن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -5. عملي به تقريب مذاهب اسالميتعهد 
از دانشـگاه  ضـوابط  و  ساس مقرراتا بر از نيمسال دوم به بعدهاي برتر  و رتبهدانشجويان ممتاز  -4 .گردد ميشدگان اخذ  پنجاه درصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پذيرفته -3

در  -7. شـود  مـي  ها به صورت حضوري، تمام وقـت و روزانـه تشـكيل    كالس -6 .دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفته شدگان نخواهد داشت -5 .خواهند شدپرداخت بخشي از شهريه معاف 
      021-66465252 :تلفن         .3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي ،تهران :نشاني*    .نياز خواهند گذرانيد صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيش



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  256صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.icqt.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ اصفهان) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت *
باشـد و رعايـت    محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به صـورت مجـزا مـي    -2. باشند  عملي داشته داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1

چادر مشـكي سـاده   (، استفاده از حجاب برتر »تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3. ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است نامه مقررات، آيين
نـام يـا ادامـه     ر غيـر ايـن صـورت از ثبـت    براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و د) بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش

هـاي   ضـمناً كـالس  . باشـند  هاي مروج فرهنـگ بيگانـه مـي    داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس -4. تحصيل آنان در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد
كليـه دانشـجويان    -6. كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدرت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشـند  -5. گردد مي برادران معموالً در اواخر هفته و بعداز ظهرها تشكيل

كليـه   -8. نمايـد  ها و موسسـات آمـوزش عـالي موافقـت نمـي      اير دانشگاهاين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به س -7 .تخفيف در شهريه وابسته برخوردار خواهند بود %30رشته شيعه شناسي از 
پذيرش دانشجو در اين دانشگاه براساس آزمون علمي و مصاحبه انجـام   -9. باشد، بگذرانند نياز تعيين شده توسط دانشگاه را كه شهريه آن معادل دروس اصلي و تخصصي مي دانشجويان موظفند دروس پيش

التحصيالن، مدرك رسمي مـورد   باشد و به فارغ ين دانشگاه بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميشود و تحصيل در ا مي
همچنـين كليـه دانشـجويان    . ، به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفتدر صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه -10. شود تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مي

بـراي بـرادران    -12. اي اسـتفاده نماينـد    انـه صـورت يار   و يك وعده غذاي دانشجويي بـه ) منزل استيجاري(توانند از خوابگاه  دانشجويان غيربومي مي -11. تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود
داوطلباني كـه   -13. شوند اند ترخيص مي زام، غيبت نداشتهيرفته شده كه از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در حال انجام خدمت كه قبل از اعپذ

ري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصيل، دانشـگاه معـارف قـرآن و    هاي اين دانشگاه خوددا باشند الزم است از انتخاب رشته واجد شرايط و ضوابط فوق نمي
  031-33384939: نمابر      33372020: تلفن .          ابتداي خيابان شهيدان غربي ،بزرگراه شهيد خرازي، اصفهان: نشاني -14 .وليتي را بعهده نخواهد گرفتئگونه مس هيچ) ع(عترت

 www.mofidu.ac.ir :نشاني وبگاه  مفيد ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي  *
ها و مراكز وابسـته   هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1

شـهريه   -3. را دارد) با دريافت هزينـه تمـام شـده از دانشـجو    (با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2. دانشگاه مفيد الزامي استبه 
البالغه و سـاير   حافظان قرآن كريم و نهج هاي علمي،  هاي پژوهشي، برگزيدگان جشنواره فعاليت: اني كه شرايطي از قبيلدانشجوي -4. تحقيقات و فناوري خواهد بود ،ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم دوره

توجـه بـه كارنامـه حـوزوي، تحصـيل      در طول دوره تحصيلي، اتمام پايه هفتم و باالتر دروس حوزوي با  رتبه دانشجو مسابقات فرهنگي و ورزشي، بر اساس رتبه دانشجو در آزمون ورودي سازمان سنجش و
هاي خدمات جانبي بـر اسـاس تصـويب     برابر مصوبه هيأت امنا هزينه -5. شوند ، از تخفيف در شهريه برخوردار مي)مصوب دانشگاه(نامه تخفيفات  طبق آيين. .. همزمان بيش از يك دانشجو از يك خانواده و

داوطلبـان   -7. توانند از بورسيه دانشـگاه بهرمنـد شـوند    كت كننده در آزمون دكتري در صورت كسب حدنصاب علمي و شرايط و ضوابط دانشگاه ميطالب شر -6. شوراي دانشگاه از دانشجو اخذ خواهد شد
   32925765: نمابر 32130348: فنتل      . ميدان مفيد ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني -8 .مراجعه نمايند فوق براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني

  www.haraz.ac.ir :هنشاني وبگا  آملـ  هرازآبان مؤسسه غيرانتفاعي  *
  . سمت چپ ،كوچه تختي ،29انتهاي دريا  ،آمل، خيابان طالب آملي :نشاني -2 .خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود دارد -1

           011-44296834 :نمابر            44265743-44298308-44298626-44296835: تلفن
 www.apadana.ac.ir :نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز *
ي، ايمان شـمال خيابان ابتداي معلم، ميدان ، شيراز :نشاني -3. مراجعه نماييدفوق  به نشاني مؤسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب -2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه يكمؤسسه داراي  -1

      071-36987 :كستلف           . روبروي بانك سپه
 www.uca.ac.ir :نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه

به دانشـجويان واجـد شـرايط وام كمـك شـهريه از طـرف        -2 .در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50ترتيب از تخفيف ه دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه ب -1
شـجو  هاي خودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خـود دان  اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه -3. صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت

. باشـد  اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي -4. باشد دقيقه مي 8فاصله خوابگاه تا دانشگاه بصورت پياده به مدت ضمناً  .خواهد بود
شماره  ،مجتمع فرهنگي شمس روبروي ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه :نشاني -6 .ان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتبه كليه قهرمان -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5

          044-33839350: نمابر              33828351-33827771-33829974: تلفن               57155-1991: كدپستي              201
 www.afagh.ac.ir :نشاني وبگاه  فاق ـ اروميهمؤسسه غيرانتفاعي آ *
تخفيف ويژه بـراي قهرمانـان    -3. به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت -2 .هاي خودگردان و مهمانسراها معرفي خواهند شد دانشجويان به خوابگاه -1

بـر   -5 .شـود  خفيـف ويـژه داده مـي   ت ،آموختگان اين موسسه كه در مقطع كارشناسي ارشد مجددا آفاق را انتخاب نمايند به دانش -4. درصد شهريه تحصيلي 100تا  50ورزشي، علمي و فرهنگي و هنري از 
دانشـجويان واجـد شـرايط از وام بـال عـوض       -6. گـردد  الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون سپرده گذاري پرداخت مـي  هاي عامل در هر ترم وام قرض نامه با بانك اساس توافق

 -8. ريـزي اسـت   برنامه كالس با توجه به وضعيت اشتغال پذيرفته شدگان براي ساعات خارج از وقت اداري و روزهاي تعطيـل قابـل برنامـه    -7. موسسه نيز برخوردار خواهند شد) ع(صندوق خيريه امام جواد
         044-32259590: نمابر          32259590-1و  32225459: تلفن           57147-83635 :كدپستي     57155-1915: صندوق پستي           .شهيد دستغيب، كوي اورژانس خيابان ،اروميه :نشاني

 www.afarinesh.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بروجرد رينش علم گسترفمؤسسه غيرانتفاعي آ *
دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از  -3. باشند مي شهريه برخوردارپذيرفته شدگان المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه  -2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران مي -1

بروجـرد، جـاده    :نشـاني  -6. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -5. باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي خانواده -4. تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد
  066-42468380 :نمابر      42468397-42468255: تلفن        593: صندوق پستي).        عج(وليعصر كوي، آباد شمالي اسالم، كمربندي

 www.aletaha.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ تهران ل طه مؤسسه غيرانتفاعي آ *
باشد كـه   هاي پذيرش اين موسسه مي احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و  اعتقاد به ارزش -1

 -3. گردنـد  حقيقـات و فنـاوري برخـوردار مـي    دانشجويان اين موسسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربـوط بـه وزارت علـوم، ت    -2. رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است
هـاي خصوصـي    موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگـاه  -4. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود 17هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي  دانشجويان داراي رتبه

فـوق  توانند براي كسب اطالعات بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي موسسه به سايت موسسه بـه نشـاني    داوطلبان مي -5. نمايد يريت سالم خوابگاه نظارت ميداراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مد
  44320647021-47-50 :تلفن.    شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه تهران، نيايش غرب، :نشاني -6. مراجعه نمايند

 www.amol.ac.ir :نشاني وبگاه  لمغيرانتفاعي آمؤسسه  *
دانشجوياني كه در طول مـدت تحصـيل حـائز كسـب      -2. موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه متغير ارائه خواهد شد يت امنائبر اساس ضوابط و مصوبات هي) رتبه اول هر رشته(به دانشجويان ممتاز  -1

شـهريه   -4. در نظر گرفتـه شـده اسـت   خودگردان و غذاي گرم براي كليه دانشجويان خوابگاه  -3. هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد مقام
نامه از تخفيف شـهريه اسـتفاده خواهنـد     هاي معزز شهدا و ايثارگران گرامي، مطابق آيين خانواده -5. گيرد ام دانشجويي نيز به كليه دانشجويان تعلق ميشود و و دانشجويان در طول مدت تحصيل تقسيط مي

         011-44229764 :نمابر    44152691-4 :تلفن                          .  20پالك  ،بخش خيابان فياض ،طالب آملي بلوار ،آمل :نشاني -6 .كرد
 www.aihe.ac.ir:نشاني وبگاه  آيندگان ـ تنكابنمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه  معرفي دانشجويان متقاضـي خوابگـاه    -6. امكان كار دانشجويي -5 .بيمه حوادث دانشجويي -4 .پرداخت وام دانشجويي -3 .تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز -2 .تقسيط شهريه در طول تحصيل -1

اي  هاي زبان انگليسي و فني و حرفـه  برگزاري دوره -9 .هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته ها و كارگاه مجهز بودن به آزمايشگاه -8 .ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره -7 .هاي وابسته به دانشگاه خوابگاه
هـاي بيـرون از دانشـگاه ميسـر      ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را بـراي فعاليـت  . ايثارگران جانبازان و ،هاي شهدا اعطاي تسهيالت ويژه به خانواده -10 .در دانشگاه

  011-54288851-4 :تلفن     .جنب سالن ورزشي ،كوچه شهيدان حيدري ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن :نشاني -11 .نمايد مي
  www.kamal.ac.ir :هنشاني وبگا  كمال ـ اروميهآئين مؤسسه غيرانتفاعي  *
همكـاري بـا دانشـجويان     -3 .تخفيـف شـهريه بـراي دانشـجويان ممتـاز      -2. دانشجويان پذيرفته شده در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم در هر نيمسال برخوردار خواهد شد -1

داراي امكانـات آموزشـي و رفـاهي     -6 .عـدم افـزايش شـهريه در نيمسـال اول     -5 .توجه ويژه به دانشجويان با شرايط خاص مالي -4 .)ره(كميته امداد امام خمينيبهزيستي و ، هاي شهدا و ايثارگران خانواد
    .18پالك  ،جنب بانك صادرات اروميه، خيابان دانشكده، :نشاني -8. مجوزهاي خودگردان داراي  معرفي به خوابگاه -7 ... و) ژتون غذا(سلف سرويس و بوفه دانشجويي  ،ارگاه، كاي نهاسايت راي، كتابخانه
  044-33461869: نمابر           33477058-34462116-33434495-33477059: تلفن                  571551998 :صندوق پستي   5715938911 :كدپستي

 www.abrar.ac.ir:وبگاهنشاني   )ويژه خواهران( تهرانـ  غيرانتفاعي ابرار مؤسسه *
  .براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسه به وبگاه مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نماييد

 www.ebne-yamin.ac.ir:نشاني وبگاه  ـ سبزواربن يمين امؤسسه غيرانتفاعي  *
  .به نشاني فوق مراجعه نماييدبراي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسه به وبگاه مؤسسه 

 www.atrak.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ قوچان اتركمؤسسه غيرانتفاعي  *
  051-47231737-39 :تلفن .            3 نبش طالقاني ،بلوار طالقاني، قوچان: نشاني

 www.ijtihad.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ قم اجتهادمؤسسه غيرانتفاعي  *
همسـر  (طالب و خانواده محترم آنـان   -3. باشند مند مي دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهره -2. باشند مند مي قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهرهحافظان و قاريان  -1

در  -5. باشـند  منـد مـي   از تخفيف بهره) همسر و فرزندان(خانواده معزز شهدا، نيز ايثارگران و جانبازان گرانقدر و خانواده آنان  -4. باشند مند مي بهره) كل شهريه% 50(در هر نيمسال از تخفيف ويژه ) وفرزندان
رعايت موازين اسالمي براي دانشـجويان   -7. دها به سايت موسسه مراجعه فرمايي در خصوص تسهيالت و تخفيفات و شرايط آن -6. توانند از تقسيط شهريه استفاده كنند صورت احراز شرايط، دانشجويان مي

هاي موسسه، بـه   در خصوص انتخاب رشته -10. موجود است به نشاني فوق  اطالعات تفصيلي رشته در سايت موسسه -9. براي دانشجويان خواهر الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  -8. الزامي است
  .14، پالك )شهيد پروان( 2، جنب فضاي سبز، كوچه 10خيابان معلم غربي، معلم  ،قم): نام محل ثبت(ساختمان آموزشي  نشاني -11 .گردد ئه ميداوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارا

    3715696973: كدپستي
  025-37749201: نمابر 37749200: تلفن 37135-1173: صندوق پستي 3715785954: كدپستي  .35 ، پالك))ره(كوي بيت امام خميني ( 11 خيابان معلم غربي، معلم :آموزشي ـساختمان اداري نشاني 

 www.ahrar.ac.ir :نشاني وبگاه  احرار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
تسهيالت پرداخت وام شهريه بـه دانشـجويان،    -3. استفاده نمايندهاي خودگردان  توانند از خوابگاه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه مي -2. دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -1

بـه دارنـدگان    -6. درصـد  25بـاالي   جانبـاز  طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران، فرزندان شـهيد، آزاده و  -5 .امكان تقسيط شهريه در طول ترم براي كليه دانشجويان -4 .طبق مقررات صندوق رفاه
بلـوار الكـان، بلـوار پروفسـور      ،فلكـه گـاز   ،رشت :نشاني -8. توسط مشاور موسسه...  ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خانواده و -7. شود اي تخفيف ورزشي داده مي كشوري، استاني و منطقههاي ورزشي  مقام

              013-33424256 :نمابر       33424372: تلفن         ).  ره(خميني ابتداي شهرك سيد احمد ،بعد از كارخانه ايران برك ،سميعي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  257صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.adib-mazandaran.ac.ir :نشاني وبگاه  اديب مازندران ـ ساريمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه دانشـجويان غـذاي     -3. گيـرد  وام تعلق مي به دانشجويان با شرايط الزم -2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي -1

 -6. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. پذيرد همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي -4. شود اي داده مي يارانه
امكان تردد دانشجويان بـا اسـتفاده از    -7. شود هاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي رتبه...  ي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي وها به دانشجوياني كه در رشته

  .آباد جاده فرح 6كيلومتر  ،ساري: نشاني -9. باشد موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي -8. سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد
  011-33034156و  33033941-43: تلفن

 www.adiban.ac.ir :نشاني وبگاه  سارگرماديبان ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مهارتي  برگزاري دوره -4 .التحصيالن ريزي جهت اشتغال فارغ برنامه -3 .امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه -2 .باشد ارائه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي -1

اي براي كليه دانشجويان فراهم  باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -6 .رداخت شهريهامكان تقسيط در پ -5 .با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال
تـرم بعـد از تخفيـف شـهريه      باشـد در  17بـاالي  دانشجوياني كه معدل نيمسال آنـان   -8. اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده است سايت رايانه -7. باشد مي

تواننـد از تخفيـف شـهريه     موسسه مشغول بـه تحصـيل باشـند مـي    اين مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در  -10. امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد -9. برخوردارند
هـاي موسسـه در دو روز    كـالس  -12. خواهنـد بـود   آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصـيل برخـوردار   در صورتي كه دانش -11. استفاده نمايند
  .بين پل هوايي و شهرك صنعتي ،تهران ـلع شمالي جاده مشهد ض ،گرمسار: نشاني -13. ريزي گردد گردد براي افراد شاغل حتما دو روز آخر هفته برنامه شود و تالش مي تشكيل مي

  023-34557261-66 :تلفن
 www.ershad.pafcoerp.com :نشاني وبگاه  دماوندـ  ارشادمؤسسه غيرانتفاعي  *

  021-66483608: نمابر     66483602-7: تلفن     14168-34311: كدپستي     21پالك   تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد رضا نايبي،: نشاني واحد خواهران
  021-76332410: نمابر    76332404-9: تلفن     39719-11113: كدپستي.   دماوند، گيالوند، روبروي پليس راه ابتداي شهرگ كار، جنب گاز، خيابان شهيد تندگويان: نشاني واحد برادران

 www.urumi.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميهـ  روميامؤسسه غيرانتفاعي  *
و پذيرفته شـدگان بـومي بـا رتبـه بهتـر از       1500پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -2. اند شهريه معاف% 100از پرداخت  1500و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از  1000پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -1

شـهريه، بـه   % 100توانند از تخفيـف   ميان دانشجويان آن دوره، مي و رتبه آنان در) 18 حد اقل(طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبل  در -3. اند معافشهريه % 50از پرداخت  2500
توانند  و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) 17حداقل (در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبل  -4). دانشجويان دوره%  25حداكثر (نامه، استفاده نمايند  غير از شهريه پايان

  .به نشاني فوق مراجعه نمايند داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت ارومي -5). دانشجويان دوره%  25حداكثر (نامه، استفاده نمايند  شهريه، به غير از شهريه پايان% 50 از تخفيف
  044-33489603-4:  تلفن

 www.arvandan.ac.ir :نشاني وبگاه  خرمشهرـ  روندانامؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جنب دبستان شهيد رجايي ،كوي نيرو ،)ع(اتوبان علي ابن ابيطالب ،خرمشهر: نشاني -2 .گيرد شهريه ثابت تخفيف شهريه در نظر مي درصد 10و  20، 30هاي اول تا سوم به ترتيب  موسسه براي رتبه -1

   061-53536422: تلفكس
 www.asrar.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  اسرارمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشجويان رتبه اول تا سوم در هـر تـرم از تخفيـف شـهريه برخـوردار       -2. هاي خودگردان انجام خواهد داد مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي الزم را با خوابگاه -1

التحصـيل   دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي با رتبه اول فـارغ  -4. د از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شددانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شون -3. خواهند شد
 .69معلـم   ،ر معلـم بلـوا  ،مشـهد  ):1سـاختمان شـماره   (نشاني سازمان مركزي  -5. كسب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد 500شده باشند يا در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رتبه كمتر از 

   051-38661770-5: تلفكس              9189899363: كدپستي
 www.osve.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزـ  معاصر اسوهمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان رتبـه   -2. مند خواهند شد بهره. .. و سوناي ويژه دانشجويان و استفاده از استخر، اردوهاي تفريحي و علمي، راهيان نور اعزام به سفر، سالن ورزشي، دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا -1

به طرف  ،ميدان شهيد فهميده، اتوبان پاسداران، تبريز :نشاني -4 .هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شد به دانشجويان داراي مقام در رشته -3. اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد
            041-36665603: نتلف             .  خيابان سبالن ،كوي الهيه، باغميشه

 www.eshragh.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنوردـ  اشراقمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي تربيـت    سالن ورزشي جهـت كـالس  ، خوابگاه در قالب بخش خصوصي، و بوفه سالن غذاخوري، داراي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي: باشد امكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير مي

  .شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه ،سرويس اياب و ذهاب، تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم، تخصيص وام صندوق رفاه، بدني و فوق برنامه
          058-32285709 :نمابر       32285701-7 :تلفن .       المللي بعد از نمايشگاه بين، اركان ـ جاده اسفراين 5كيلومتر ، بجنورد :نشاني

 www.eqbal.ac.ir :نشاني وبگاه  اقبال الهوري ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *
درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعـد برخـوردار خواهنـد     50سنوات مجاز اخذ نموده باشند از تخفيف واحد درسي را در  8در هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول در هر گروه آموزشي كه حداقل  -1
   051-38210073: نمابر       38210075-7 :تلفن      .9سرافرازان  ن،بلوار سرافرازا ،بلوار پيروزي ،مشهد :نشاني -3 .ضمنا براي دانشجويان سرويس اياب و ذهاب رايگان در نظر گرفته شده است -2 .شد 

 www.ekbatan.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ كباتان امؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-32579096 :تلفن              .خيابان فرهنگ ،بلوار دانشگاه ،شهر محمديه ،استان قزوين: نشاني

 www.alghadir.ac.ir :نشاني وبگاه  الغدير ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه خوابگـاه خـودگردان بـه دانشـجويان دختـر و معرفـي        -3 .درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر100ارائه تخفيف  -2. گردد بر اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي ارائه مي دانشجويان ممتازبه  -1

امكـان اسـتفاده از    -6 .نامه وزارتـي  اي برابر آيين ارائه غذاي گرم يارانه -5 .تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان -4 .هاي خودگردان دانشجويان پسر به خوابگاه
هـاي درس   برگزاري كـالس  -7 .بصورت رايگان براي دانشجويان) سيويليكا( نهاي ايرا ها و همايش استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس -6. مجالت و كتب بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي

  041-33316992: كستلف   5158915515: كدپستي.    398صادرات، قطعه  كوي سپهر ،روبروي كوي استانداري ،استاندارد يابانخ ،2وليعصر  ،تبريز :نشاني -8. )پنجشنبه و جمعه( در دو روز آخر هفته
 www.unialmahdi.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ اصفهان لمهدي مهر امؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان واجد شرايط بر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه      -2. شهريه ثابت برخوردارخواهد شد درصد 50، 60، 70دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  -1

. گـردد  الحسنه پرداخت مـي  نامه همكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفي نامه از طرف موسسه به صورت وام قرض بر اساس تفاهم -3 .گيرد دانشجويي وام شهريه تعلق مي
اي، بيمـه   خوابگاه خودگران ويژه خواهران، يك نوبـت غـذاي يارانـه   : دانشجويان از امكانات رفاهي شامل-5 .ريهامور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت شه همكاري با بنياد شهيد و -4

  .اصفهان، سپاهان شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران شمالي: نشاني -5 .بهره مند خواهند شد...  حوادث، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي و
        031-36518161: نمابر       36516821-36508280: تلفن

 www.alvand.ac.ir :نشاني وبگاه  همدانـ  لوندامؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد از وام دانشـجويي    دانشـجويان مـي   -3 .بينـي شـده اسـت    از سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش -2 .هاي خودگردان مورد تاييد استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان مي -1

 -6. باشـد  هـاي مـورد نيـاز مـي     موسسه مجهز به كارگاه -5 .هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه -4. صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند
   .جنب مركز آموزش مخابرات ،بلوار زينبيه ،ميدان امامزاده عبداهللا ،همدان: نشاني -7. مراجعه نماييد فوق توانيد به سايت موسسه به نشاني جهت كسب اطالعات بيشتر مي

  081-34246748: نمابر   34246747: تلفن
 www.iju.ir :نشاني وبگاه  ـ يزد) ع(امام جوادمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان از مزايـاي وام شـهريه در     -2. تامين خواهد شد )موقت م يائخوابگاه خودگردان دا(دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه  -1

، فرهنگي و ورزشي هـر رشـته،   )رتبه اول تا سوم( علمي دانشجويان ممتاز -3. ياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارندو مزا) در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان(ريال  000/000/10 هر ترم تا سقف
پرداخـت   -5. شـود  ريال در هر ترم پرداخت مـي  000/000/10 به پذيرفته شدگان با رتبه تك رقمي به مدت سه نيمسال مبلغ -4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( در هرترم از معافيت شهريه

هاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، مركز رشد كسب و كار، مركز مشـاوره   امكان استفاده رايگان از سايت -6. شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است
       0351-8281200-4: تلفن.    بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد :نشاني -7 .باشد مهيا مي )وييبا نرخ دانشج( و سلف سرويس غذاخوري

 www.andishmand.ac.ir :نشاني وبگاه  انديشمند ـ الهيجانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  013-42420294 :نمابر       42420291-3 :تلفن             4415173795: كدپستي     .نخجير شرقي ،خيابان نخجير كاليه، ميدان شيخ زاهد ،الهيجان :نشاني

 www.energy.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ  رژيانمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان   -3. رعايت كليه مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است -2 .رشته بنابر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردارهستند سوم هر هاي اول تا دانشجويان رتبه -1

كليه دانشجويان  -5. امكانات رفت وآمد، غذاي گرم روزانه و امكانات محدود خوابگاه خودگردان فراهم است -4. خواهند شد از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار
تمـامي دانشـجويان كارشناسـي و بـاالتر جهـت       -6. هاي خصوصي با اساتيد راهنما، مشاوره اجتماعي، روانپزشك، پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت ر طول ترم به جلسات عمومي و مشاورهد

 ،سـاوه : نشـاني  -7. هاي آموزشي مديريت انـرژي بگذراننـد   دوره واحد مصوب وزارت علوم و دو هاي شغلي در طول تحصيل موظف هستند درس مباني مديريت انرژي را به صورت كسب توانمندي و مهارت
         086-48508: تلفن            3917767746: كدپستي .   مقابل پارك جامع سلمان ساوجي ،خيابان سلمانيه ،بلوار سرلشگر شجاعي

 www.bakhtar.ac.ir :نشاني وبگاه  ايالمـ  باخترمؤسسه غيرانتفاعي  *
 75، 100در پايان هر دوره تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيـب   -2. الحسنه و صندوق رفاه دانشجويان شهريه دانشجو از طريق اعطاي وام قرض% 100فراهم شدن امكان تأمين  -1
تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشـجو از يـك    -3. درصد شهريه ثابت يك ترم بعنوان تخفيف شهريه منظور خواهد شد 50و 

تـأمين   -4. نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجويان اعمال خواهد شـد  شگاهي پذيرفته شوند، بر مبناي آيينخانواده، برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دان
براي دانشـجويان   دانشگاه تحت نظارتو رايگان  سيم اينترنت بيداراي ، هاي ديگر در سطح شهر ايالم ترين هزينه نسبت به خوابگاه پايين ،دانشگاه ي بهنزديك :هاي با امكانات رفاهي كافي با ويژگيخوابگاه 

توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشـاور، مركـز    دانشجويان در طول تحصيل مي -5. گيرد دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت مي
   084-32201400: رنماب   32201401-4: تلفن   . ايالم، رزمندگان، ميدان دانش، انتهاي خيابان مهديه: نشاني -6. رايگان استفاده نمايد سيم بيجوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه و اينترنت 



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  258صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.barayand.ac.ir :نشاني وبگاه  شاهرودـ  برايندمؤسسه غيرانتفاعي  *
براي دانشـجويان غيربـومي، خوابگـاه خـودگردان      -2. درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد 10 و 20، 30در هر نيمسال به ترتيب  در هر رشته تحصيلي) هاي اول تا سوم رتبه(به دانشجويان ممتاز  -1

  023-32397825-7: تلفن        3614898547: كدپستي             .نبش خيابان نيايش ،خيابان پژوهش ،شاهرود، شهرك دانشگاه: آدرس -3. فراهم گرديده است
 www.basir-abyek.ac.ir :نشاني وبگاه  آبيكـ  بصيرمؤسسه غيرانتفاعي  *
نـام بـه صـورت     ثبت -2. كيلومتري تهران واقع شده است 70در فاصله ) غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي(و رفاهي مناسب ) امكانات آزمايشگاهي و مدرسين كارآزموده(موسسه با امكانات آموزشي اين  -1

هـاي حسـابداري،    هـاي آموزشـي بـه صـورت رايگـان در حـوزه       كارگاه -5. امكان تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي -4 .سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه -3 .اينترنتي
  .نيـايش  بلـوار ميـدان مـادر،   ، جنـب اتوبـان  ، آبيـك  :نشـاني  -7. انشـجويان از يـك خـانواده   تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتـاز و تخفيـف بـراي د    -6 .مهندسي –بازرگاني، رفتاري، روانشناسي و فني 

               028-32896340: نمابر            32894858-9 :تلفن
 www.besat.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  بعثتمؤسسه غيرانتفاعي  *
  034-33243527-40: تلفن        .سمت راست ،دانشگاه آزاد اسالمينرسيده به سه راه  ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان :نشاني -2 .باشد خودگردان فراهم ميهاي  شرايط جهت معرفي به خوابگاه -1

 www.bonyan.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهان شهر شاهينـ بنيان مؤسسه غيرانتفاعي  *
پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانـه بـه همـراه سـالن مطالعـه،       wirelessاينترنت  و ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل  اين موسسه داراي خوابگاه -1

در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعـال   -3. ه و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار استاز امور فرهنگي، مشاورموسسه  -2. باشد هاي كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور مي سلف، دستگاه
خيابـان   ،هرشـاهين شـ  : نشـاني  -5. شـود  به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي -4. آيد نيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدرداني به عمل مي در حوزه فرهنگي و

   031-45224255: نمابر             45220511-45223236: تلفن              8316663191: صندوق پستي          . 234الك شرقي پ ،6فرعي ، )دهخدا( مخابرات
 www.baharihe.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  بهارمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف   -2. كننـد  انتخاب مي ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول بين دانشگاه موسسه را دراين ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته،  درصد شهريه 50تخفيف  -1

  .هاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است خوابگاه اين موسسه با -3. )00/17(هفده شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل معدل 
   051-38817019: نمابر  38840455-38837199-38817114: تلفن  91779-47993: پستيكد ).روبروي ايستگاه مترو كوثر( 32، پالك 2آباد، بلوار كوثر، كوثر شمالي  وكيل مشهد، بلوار: نشاني -4

 www.baharan.ac.ir :نشاني وبگاه  گرگانـ  بهارانمؤسسه غيرانتفاعي  *
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه  -3 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث -2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط و تقسيط شهريه طي سنوات تحصيلي ياعطا -1

 .هـاي فرهنگـي و ورزشـي    آور در فعاليت تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان مقام -5 .تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي -4 .دانشجويان شاهد و ايثارگر
اختصـاص   -7 .هاي مختلف هاي مرتبط با رشته هاي كشاورزي جهت انجام عمليات امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سالن كامپيوتر و زمين برخورداري از -6

هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميـراث فرهنگـي و    ان غيربومي به خوابگاهمعرفي دانشجوي -8 .هاي كارشناسي ارشد موسسه به دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي از ظرفيت پذيرش رشته% 10
  017-32173670: نمابر     32174540-32171034-32173671: تلفن    49148-98939: كدپستي      .5بلوار جرجان، انتهاي جرجان  ،گرگان: نشاني -9 .گردشگري

 www.bahmanyar.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  بهمنيارمؤسسه غيرانتفاعي  *
 درصـد  20قـرار گيـرد از    19در طول تحصيل دانشجوياني كه معدل نيمسـال آنهـا بـاالي     -2. كند شود را پرداخت مي ها براي دانشجوياني كه مقاالت آنها پذيرفته مي در كنفرانس نام موسسه هزينه ثبت -1

   .5 نبش شمالي، 4 اميركبير، بلوار جمهوري اسالمي بلوار اميركبير، كرمان: نشاني -4 .نمايد هماهنگ مي دانشجويان دختر خوابگاه دانشجوييموسسه براي  -3. شوند تخفيف شهريه برخوردار مي
   034-32110522 :نمابر      32110151 :تلفن

 www.binaloud.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  بينالودمؤسسه غيرانتفاعي  *
منـد   هاي مطالعه و سالن غـذاخوري بهـره   منظوره ورزشي، سالن ها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چند ها، سالن اجتماعات و كارگاه آزمايشگاهها،  كليه كالس -1

يه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصـيلي بـر اسـاس دسـتورالعمل مربـوط از تخفيـف شـهريه        دانشجويان ممتاز كل -3. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت -2. است
 .دانشجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث دانشـجويي برخـوردار خواهنـد بـود        -5. هاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد ناارگسوي با دانشجويان معرفي شده از  -4. برخوردار خواهند بود

هـاي آموزشـي، فرهنگـي، پژوهشـي و      از دانشجويان برتر در حـوزه  -8. باشند مند مي كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره -7. شوند اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي -6
هاي علمي دانشـجويي   هاي فرهنگي، اجتماعي و انجمن هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون -10. بود هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد شركت در همايش -9. شود ورزشي در هر سال تقدير مي

  .4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :نشاني -12 .هاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال -11. باشد مي
    051-34230563: ابرنم    34230562-5: تلفن

 www.beyhagh.ac.ir :نشاني وبگاه  سبزوارـ  بيهقمؤسسه غيرانتفاعي  *
  051-44668870-2 :تلفن                   .نبش چهار راه امداد ،سبزوار: نشاني

 www.parsa.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلسرـ  ارساپمؤسسه غيرانتفاعي  *
   011-35339301: نمابر         35250682-6: تلفن.              11پور، پالك  شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسينبابلسر، بلوار شهيد : نشاني

 www.parsian.ac.ir :نشاني وبگاه  بيدستان قزوينـ  ارسيانپمؤسسه غيرانتفاعي  *
شـدگان   پذيرفتـه  -3 .رعايت شئون دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامي است -2 .مطلقه فقيه جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي اعتقاد و باور به دين -1

   028-33292450-1: تلفن          .تهران، بعد از پل پلي ويناـ جاده قديم قزوين  5قزوين، كليومتر : نشاني -4. باشند كشوري از پرداخت شهريه معاف مي 10تا  1داراي رتبه 
 www.pasargad-ihe.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  سارگادپامؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسـه داراي   -5 .امكان تقسيط شهريه براي كليـه دانشـجويان   -4 .پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه -3 .تأمين خوابگاه خودگردان -2 .تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم -1

ابتـداي  ، شهرك والفجر، اميركبير بلوار، شيراز :نشاني -7. هاي مختلف آزمايشگاه و كارگاه -6. باشد امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس، مركز مشاوره، كتابخانه، وايرلس، امكانات ورزشي و سايت رايانه مي
     071-38420007-8 :نمابر    38420003-7 :تلفن    7176984578 :صندوق پستي        .غربي فجر

 www.heip.ac.ir :نشاني وبگاه  پرديسان ـ فريدونكنارمؤسسه غيرانتفاعي  *
مسكن در حد مقـدورات بـراي معرفـي    تهيه خوابگاه و تامين  -2. درصد برخوردار خواهند شد 30،40،50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي -1

نام  جهت ثبت فوق داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در زمان تعيين شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور از طريق وب سايت موسسه به نشاني -3. به خوابگاه خود گردان امكان پذير است
  011-35667240: نمابر    35667241: تلفن         .جنب مخابرات ،)ره(فريدونكنار، خيابان امام خميني مازندران، شهرستاناستان : نشاني -4 .و كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند

 www.parandak.ac.ir :نشاني وبگاه  )استان مركزي( پرندكـ  كدنپرمؤسسه غيرانتفاعي  *
زديكتـرين  نموسسـه  اين  -3. باشد اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -2 .پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بوددانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از  -1

در صورت انصـراف، دانشـجو    -5. ار خواهند بوددانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخورد -4. باشد شهر به تهران است، بنابراين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي
ايـن موسسـه برنامـه انتقـالي بـه سـاير        -7. شـود  تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي -6. موظف است، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد

هـاي مقطـع ارشـد ايـن موسسـه       كليه كـالس  -9. مراجعه نمايند وبگاه مؤسسه به نشاني فوقنام به  رفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهت ثبتپذي -8. موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد
  086-45284331-45284333و021-44815480-88051341 :تلفن  .11) عج(ساوه، شهر پرندك، انتهاي خيابان وليعصر ـ ازاد راه تهران 60كيلومتر : نشاني -10. گردد روز در هفته برگزار مي 2حداكثر در 

 www.pooya.ac.ir :نشاني وبگاه  ياسوجـ  پويامؤسسه غيرانتفاعي  *
 ،ياسـوج : نشـاني  -2 .گيـرد  وام شهريه تعلق مـي بيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  هاي پيش ي وام بر اساس اولويتضبه دانشجويان متقا -1

  074-33321594: نمابر     33321565: تلفن      .   آباد جنب مسجد فاطمه الزهرا نجف ،بلوار شهيد هرمزپور
 www.pooyesh.ac.ir :نشاني وبگاه  قمـ  پويشمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسـه،   يدر شهريه ثابـت بـر اسـاس مصـوبه هيـات امنـا      % 100و يا بيشتر باشد تا سقف  17ها  براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آن -2. برادرانخوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي  -1

بـر اسـاس    -4. شـود  شوند بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه تخفيف در شهريه ثابت در نظر گرفته مي براي داوطلبان اعم از بومي و غيربومي كه در اين موسسه پذيرفته مي -3. تخفيف تعلق خواهد گرفت
دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت      -5. ه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفتشهري% 100موسسه، به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا  يمصوبه هيات امنا

العات بيشتر به سـايت  داوطلبان براي كسب اط -7 .آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش-6. علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد
      025-32858114-32855016 :نمابر         32855011-15: تلفن        37195-1383: صندوق پستي    11كوچه ، بعد از پمپ بنزين ،غديرالبلوار  ،قم: نشاني -8. مراجعه نمايند فوقموسسه به نشاني 

 www.pd.ac.ir :نشاني وبگاه  چالوسـ ندگان دانش پويمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشجويان به خوابگاه دانشـجويي بـا تمـامي امكانـات بصـورت       -2. اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه -1

. اسـتفاده نماينـد   )در صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفـاه ( وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توانند از دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3. خودگردان معرفي خواهند شد
ابـت و متغيـر فرزنـدان شـاهد و     همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخـت شـهريه ث   -5. گردد به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي -4

تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سـوم را   -9برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث  -8 .اردوهاي علمي دانشجويي -7پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -6. ايثارگران
      46619-34816 :كدپستي            .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس، :نشاني -11. و يا سه نفر دانشجو در يك خانوادهتخفيف شهريه براي تحصيل همزمان د -10. كسب كرده اند

        011-52217785 :نمابر      52217626 :تلفن
 www.payamgolp.ac.ir :نشاني وبگاه  گلپايگانـ  پياممؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معـاف خواهنـد بـود    دانشجويان رتبه -2. موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است -1

گلپايگـان، ميـدان    :نشاني -5 .باشد ميموسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي  -4. مند خواهند شدهاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهره  دانشجويان از وام
          031-57243249-50 :نمابر      57243244-7: تلفن      8771667596 :صندوق پستي           87717179: كدپستي.    جاده خمين 2معلم، كيلومتر 

 www.fer-pihe.ac.ir :نشاني وبگاه  فردوسـ  پيروزانمؤسسه غيرانتفاعي  *
كـل شـهريه تحصـيلي     -3. باشـد  هاي خودگردان فـراهم مـي   دانشجويان به خوابگاه شرايط جهت معرفي -2. گردد مي ءنامه، تخفيف شهريه اعطا به دانشجويان ممتاز موسسه در هر نيمسال مطابق آيين -1

  .استان خراسان جنوبي، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر: نشاني -4. دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق رفاه فرهيختگان وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شد
  056-32731804: نمابر         32731801-3: تلفن



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  259صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.pishtazan.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  پيشتازانمؤسسه غيرانتفاعي  *
درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف  30و  50، 100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  به دانشجويان ممتاز رتبه -2. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند از مي دانشجويان دختر و پسر -1

   .74كوچه  ،خيابان قصردشت ،شيراز: نشاني ساختمان مركزي -5. باشد موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي -4. شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد با بنياداين موسسه  -3. داده خواهد شد
  071-36289204 -36289203: تلفن

 www.tabaran.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  تابرانمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگـي  ) ب .خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران) الف: گيرد شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق ميتخفيفات  -1

در صـورت تخصـيص    -2 .، سازمان بهزيستي و ساير نهادهـاي خيريـه  )ره(پوشش كميته امداد امام خمينيدانشجويان تحت ) د .موسسهاين تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در ) ج. و ورزشي
ويي بـه  هاي دانشج دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاه -3. صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفتسوي اعتبار از 
       91897-13113: كدپستي . و پل صياد شيرازي 49آباد  مشهد، بين وكيل: نشاني -4. هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد خوابگاه
   051-35227223: نمابر         38682227: تلفن

 www.tabnak.ac.ir :نشاني وبگاه  المردـ تابناك مؤسسه غيرانتفاعي  *
توزيع يك وعده غذاي گـرم   -3 .گيرد دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق مي صورت همكاري صندوق رفاه در -2 .آورد جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي موسسه تمامي سعي خود -1
 :نشـاني  -5. باشـند  صورت همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخـت شـهريه معـاف مـي     درصد در 25 فرزندان و همسر شهيد و جانباز باالي -4 .صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان در روز، در

  071-52730219 :نمابر        52730218-52730217 :تلفن             .)عج(بيمارستان ولي عصرشرق  ،بلوار معلم ،المرد
 www.takestan.ac.ir :نشاني وبگاه  )قزويناستان (تاكستان ـ تاكستان مؤسسه غيرانتفاعي  *
برگشت از سرويس رفت و  -2. را فراهم نموده است هاي جاري بدون پرداخت اجاره و فقط در قبال پرداخت هزينه) به برادران در صورت امكان(ارائه خوابگاه دانشجويي به خواهران پذيرفته شده موسسه  -1

. ريـزي گـردد   گردد براي افراد شاغل حتما دو روز آخر هفته برنامـه  شود و تالش مي هاي موسسه در دو روز تشكيل مي كالس -3. گردد تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي
به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات فنـاوري وام    -6. تقسيط در پرداخت شهريه امكان -5. كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه حمايت و -4

تر اين موسسه پذيرفته شـوند از  آموختگان موسسه در مقاطع باال در صورتي كه دانش -8. امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه -7. شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد
درصـد   30 و 40، 50در هر رشته تحصـيلي در هـر نيمسـال بـه ترتيـب      ) هاي اول تا سوم رتبه(به دانشجويان ممتاز  -9. در كل طول تحصيل برخوردار خواهند بود) نامه داخلي براساس آيين(تخفيف شهريه 

 اندازي دوره كارشناسـي ارشـد   توجه به راه با -11. با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح) ها همسر و فرزندان آن(خانواده معظم شهدا و جانبازان اعطاي تخفيف به  -10. تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد
موسسه تسـهيالت الزم را بـراي   ...  ، مديريت صنعتي، مديريت دولتي)ينيالمللي، كارآفر تجارت الكترونيك، بازاريابي، بازاريابي بين( هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت، مديريت بازرگاني در رشته

اي براي كليـه دانشـجويان    باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -12. كند نامه مربوطه فراهم مي ها در مقطع باالتر بر اساس آيين ورود برگزيدگان علمي در اين رشته
  .، روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور)ره(تاكستان، خيابان امام خميني ،قزوين: نشاني -14 .توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند دانشجويان مي -13. استفراهم 

   028-35246104-35223125: تلفن       3481367784: كدپستي
 www.tajan.ac.ir :نشاني وبگاه  تجن ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت    -4. ي دانشجويان از بيمه حوادثربرخوردا -3. اي به دانشجويان ارائه غذاي گرم يارانه -2. اعطاي وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط -1

 .برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب و سـلف سـرويس و سـالن كـامپيوتر     -6. از شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيليتخفيف بخشي  -5. شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
  .جنب كوچه شكوه ،ابتداي جاده بابل ،ميدان امام ،شهرمئقا :نشاني -8 .معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق موسسه -7

  011-42261594: نمابر               42261624-42261589: تلفن                47617-96486: كدپستي
 www.tamishan.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بهشهر تميشانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 crmامـور فرهنگـي و تربيـت بـدني، ســامانه پاسـخگويي        موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج، -1

  .آهن بهشـهر، انتهـاي خيابان امام، زير ريل راه: نشـاني -3. باشد موسسه فاقد خوابگـاه مي -2. باشد مي هاي علمي، تخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي انجمن
  011-34546380-34546378-34546377- 34546482 :تلفن

 www.ihetohid.ac.ir :نشاني وبگاه  )مازندران(ـ گلوگاه  توحيدمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جاده گلوگاه به بهشهر 3كيلومتر  ،گلوگاه: نشاني -2. خوابگاه خودگردان، سيم رايگان اينترنت بي ،مجموعه ورزشي ،تخفيف شهريه رتبه اول تا سوم ،سلف سرويس، بوفه، انتشارات: موسسه امكانات -1

  011-34661060-2 :تلفن
 www.toos.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ مشهدتوس مؤسسه غيرانتفاعي  *
-10هـاي اول تـا پـنجم     براي دانشجويان هر رشته در هر مقطع با رتبه -3 .درصد تخفيف شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي ده الي پانزده -2. ترم تحصيلي 4ثابت در تخفيف شهريه درصد  ده -1

وام شهريه مطـابق مقـررات از محـل تخصـيص اعتبـار از سـوي        -5. ل در موسسهدر طول مدت تحصي )اي استاني و منطقه ،ملي ،المللي بين(براي قهرمانان ورزشي  -4. درصد تخفيف شهريه ثابت 25-50
بـراي  ) طـرح هميـاران علـم   (ميليون ريالي  6تخصيص وام  )الف: اعطاي تسهيالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات موسسه -6 .صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي

ويـژه  ) طرح هميـاران خـانواده  (ميليون ريالي  40تخصيص وام  )ج .براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد) طرح همياران دانش(ميليون ريالي  10تخصيص وام  )ب .دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي
معرفـي دانشـجويان غيربـومي بـه      -8 .تخفيـف بـراي شـركت در اردوهـاي تفريحـي و فرهنگـي      پنجاه درصـد   -7 .با تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي اي در طول هفته زوجين غذاي يارانه

هـايي كـه در ايـن موسسـه     شركت رايگان در كليه كارگاه -10. براي كاركنان دولت و كارمندان، برنامه آموزشي مستقل و متناسب با شرايط تنظيم خواهد شد -9. هاي خصوصي داراي مجوز رسمي  خوابگاه
فارسي و التين جهت دستيابي به ) پايگاه 20بيش از (هاي اطالعاتي دانشگاه فردوسي مشهد  امكان استفاده رايگان از پايگاه -12 .ارائه خدمات رايگان مشاوره و روان شناختي، تحصيلي -11 .گردد برگزار مي

امكـان اسـتفاده رايگـان از خـدمات مشـاوره       -14 .و نرم افزارهـاي آموزشـي  ) E-Books(كتاب الكترونيكي  5000امكان استفاده رايگان از بيش از  -13 .هاي علمي مختلف ن در حوزهمقاالت فارسي و التي
هـاي   شـركت در تورهـا و كارگـاه    -16 .المللي كتاب تهران الت شركت در نمايشگاه بينامكان برخورداري از تسهي -15 .هاي علمي و سمينارهاي كالسي در طول دوره تحصيل اطالعاتي براي انجام فعاليت

 .هـاي برگـزار شـده در موسسـه بـه صـورت رايگـان        شـركت در سـمينارها و همـايش    -19. شركت در بازديدها و اردوهاي علمي به صورت رايگان -18 .اي و رايگان كتابخانه به صورت دوره -17 .آموزشي
  .)حاشيه ميدان استقالل( 6، پالك 2فرامرز عباسي، انتهاي فرامرز عباسي  اربلوبلوار كالنتري،  ،مشهد :نشاني -21 .حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويانتشويق و  -20

  051-36090327 :نمابر            36063044-55-77 :تلفن      91979-13116: كدپستي
 www.jami.ac.ir :نشاني وبگاه  آباد جامي ـ نجفمؤسسه غيرانتفاعي  *
محلـه  ، الـه طالقـاني   يتآخيابان ، فوالدشهر :نشاني -3 .باشد ها در شهر فوالدشهر مي محل برگزاري كالس -2 .هاي خودگردان معرفي خواهند شد صورت وجود تسهيالت الزم به خوابگاه دانشجويان در -1
2A 031-52636319-20 :تلفن    .تجارت، جنب بانك           

 www.javid.ac.ir :نشاني وبگاه  يرفتـ ج ويدجامؤسسه غيرانتفاعي  *
      034-43263449 :نمابر  43265585-7 :تلفن       7861845117 :كدپستي        . 4كوچه آزادي  پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، جيرفت، مابين چهارراه مهمان :نشاني

 www.juyandeganelm.ac.ir :نشاني وبگاه  ويندگان علم ـ كوهدشتجمؤسسه غيرانتفاعي  *
 ،لرسـتان اسـتان  : نشـاني  -3 .شـوند  همچنين دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي -2 .باشد براي دانشجويان غيربومي ميبا امكانات رفاهي مناسب هاي خودگردان  داراي خوابگاه وسسهاين م -1

   066-32640044: تلفكس 32640033: تلفن .طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد ،خيابان ارشاد ،ميدان قدس ،كوهدشت
 www.jdeihe.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و      نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه -1

در صـورت تـأمين   (وم، تحقيقات و فناوري توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت عل تعدادي از دانشجويان مي -4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -3. دانشگاه را رعايت نمايد
انتهـاي بلـوار    اصفهان، :نشاني -6. هاي كاربردي و مورد نياز جامعه باشد شود پروژه دانشجويان در حوزه پژوهش با توجه به رسالت جهاد دانشگاهي تالش مي -5. استفاده نمايند) بودجه از طرف صندوق رفاه

       031-33667266: نمابر      33667262-5: تلفن     .بلوار پرديسه، شهرك منظري ،شهر خميني ،دانشگاه صنعتي
 www.mjdkh.ac.ir :نشاني وبگاه  خوزستانـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *

            061-33345826 :نمابر             33345372 :تلفن       61355-136: صندوق پستي     .نور خوزستان جنب دانشگاه پيام ،1انتهاي بلوار پرديس ، اهواز :نشاني
 www.jdgu.ac.ir:نشاني وبگاه  رشتـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
رعايـت ضـوابط اسـتخدامي جهـاد      امكان جـذب و همكـاري دانشـجويان ممتـاز بـا      -3. گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد موسسه هيچ -2. امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد -1

محيط زيست بـا مشـاركت پژوهشـكده محـيط زيسـت جهاددانشـگاهي برگـزار         ـ  دوره مهندسي عمران -4. هاي پژوهشكده و مركز خدمات تخصصي عمران جهاد دانشگاهي وجود دارد دانشگاهي در پروژه
   013-33465557: نمابر  33465562: تلفن   41969-11383: كدپستي      .  جنوبي ارذوالفق، ميدان واليت ،مسكن مهر  ،بلوار الكان، رشت: نشاني -5 .شود مي
 www.jdk.ac.ir:نشاني وبگاه  كاشمرـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي خـود را بـا معرفـي در    نامه توانند تز و پاياندانشجويان مي -3. يابند اسكان ميهاي موسسه دانشجويان غيربومي در خوابگاه -2. شونددانشجويان ممتاز علمي از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي -1

ريـزي درسـي هفتگـي     حد امكان در برنامـه  براي دانشجويان شاغل تا -5. پذير است محل موسسه امكان يك وعده غذاي گرم در امكان استفاده دانشجويان از -4. هاي جهاد دانشگاهي بگذرانندپژوهشكده
هـاي   جهت دانشجويان رشته صـنايع غـذايي عـالوه بـر آزمايشـگاه      -7 .هاي تخصصي و كوتاه مدت جهاد دانشگاهيتخفيف ويژه براي دانشجويان به منظور استفاده از آموزش -6. شود التي ايجاد ميتسهي

 ،)ع(بلوارسـيد مرتضـي   ،كاشـمر ، خراسان رضـوي : نشاني -8. ر مشهد مقدس نيز در نظر گرفته شده استدانشگاهي خراسان رضوي واقع د هاي پيشرفته و مجهز در جهاد موجود، امكان استفاده از آزمايشگاه
  051-55250800-5: تلفن                 9671697714: صندوق پستي           . روبروي پمپ بنزين

 www.jdku.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
ايـن موسسـه از طريـق خوابگـاه خـودگردان اسـكان دانشـجويان         -2. درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شـد  40تا  20دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف  -1

هاي كوتاه مدت مرتبط با رشـته تحصـيلي    مندي از آموزش اد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهرههاي تخصصي و فوق تخصصي جه معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزش -3. كند غيربومي را تامين مي
ي فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه بـه منظـور ايجـاد كسـب و كارهـا      هاي آموزشي پارك علم و ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره -4. در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب

  083-31031: تلفن   . خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه :نشاني -5. هاي دانشجويان به محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفريني كوچك دانش بنيان و تبديل ايده
 www.jdham.ac.ir :نشاني وبگاه  همدانـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
ورودي در هر ترم، از تخفيف  بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته -2 .تأمين خواهد شدموسسه  خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل امور دانشجويي -1

براسـاس ضـوابط و مقـررات موسسـه،      -3 .گيـرد صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلـق مـي   به دانشجويان متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط -2. شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
رزشي و فرهنگي، طبـق  هاي علمي، ودانشجويان حائز رتبه -4 .گيردصورت مي) و سازمان بهزيستي) ره(مانند كميته امداد حضرت امام (همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي 

  .50پالك  ،كوچه جهاددانشگاهي ،اهللا كاشانيابتداي بلوار آيت ،چهارراه خواجه رشيد، همدان: نشاني -5. ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
  081-32529753-32528677: نمابر          )129الي  122: داخلي( 32513020-32512347: تلفن         65165 -3198: صندوق پستي            6517618398: كدپستي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  260صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.chnaihe.ac.ir :نشاني وبگاه  چرخ نيلوفري آذربايجان ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
آموزشـي خوابگـاه دانشـجويي     داراي امكانـات كامـل فرهنگـي و    ،معتبر قاره آسيا و منطقه قفقازهاي  المللي دانشگاه موسسه آموزش عالي برگزيده استاني و كشوري و نخستين موسسه عضو اتحاديه بين -1

 پـالك  آبـان،  13 كـوي  و بزرگمهر كوي مابين جديد، پاستور آبرسان، تبريز، چهارراه :نشاني -2. هاي علمي برتر خودگردان در جوار موسسه آموزش عالي بهره مندي از استادان مجرب منطقه و كشور با رتبه
            041-33368864: تلفن         .22
 www.chehelsotoon.ac.ir :وبگاهنشاني   اصفهانـ  هل ستونچمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. درصد برخوردار خواهند بـود  10و  20، 30ثابت به ميزان  و باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه 17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي دانشجويان ممتاز رتبه -1

 در(توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري    دانشجويان مي -3. هاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظارت موسسه استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي
 %5دانشجوياني كـه دو مقطـع متـوالي را در ايـن موسسـه تحصـيل نماينـد از         -5. موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان -4. استفاده نمايند) طرف صندوق رفاه صورت تأمين بودجه از

، خيابـان جابرانصـاري  ، اصفهان: نشاني -6 .شوند تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي ارشد بهره مند مي %10تخفيف شهريه ثابت و دانشجوياني كه سه مقطع متوالي را در اين موسسه تحصيل نمايند از 
    8داخلي : نمابر          031-34397849-50: تلفن    8196816656: كدپستي          . 130پالك ، خيابان شهبازي و ابونعيمفاصل  حد
 www.hafez.ac.ir :وبگاه نشاني  حافظ ـ شيرازمؤسسه غيرانتفاعي  *
  071-32319661: نمابر 32319642-5: تلفن 7134813964: كدپستي .زند، ابتداي خيابان نشاط، پشت هتل پارس خيابان كريمخانشيراز،  :نشاني -3. باشد خوابگاه خودگردان مهيا مي براي دانشجويان -1

 www.hekmat-qom.ac.ir :نشاني وبگاه  حكمت ـ قممؤسسه غيرانتفاعي  *
   3749696583: كدپستي       37185-316: صندوق پستي    .كوچه سوم ،خيابان شهيد ايماني ،بعد از ميدان يادمان شهداي فردو ،)كهك-جاده ورجان( )ع(بلوار امام صادق ،پرديسانشهرك  ،قم: نشاني
  025-32314826: نمابر        32314822الي  25 :تلفن

  www.hakim-jorjani.ac.ir :نشاني وبگاه  حكيم جرجاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
    017-32171095-7 :تلفن  . نيايش شرقي بلوار ،18و  16بين ويالي ، شهرك ويالشهر ،گرگان :نشاني

  www.hakimtoos.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهد ـ طوسمؤسسه غيرانتفاعي حكيم  *
يكي از بهتـرين منـاطق شـهري بـا دسترسـي       اين موسسه در -2. پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكان طريق خوابگاه دانشجويان غيربومي از تأمين خوابگاه براي -1

تخفيـف شـهريه    %20، 30، 50بـه ترتيـب   ) 18 به شرط كسب معدل باالي(ال تحصيلي رشته در هر نيمس به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر -3. بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد
. باشـد  اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مـي . گردد الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء مي به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه، وام قرض -3. گردد ثابت اعطاء مي

دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي  -5. در ترم اول، اعطاء خواهد شد% 50دانشجوياني كه اين موسسه را در بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان به  -4
پژوهشي، درمجالت معتبر علمي بـه  -برابر ضوابط موسسه، تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه مقاالت علمي -6 .گردند تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار مي% 30در اين موسسه تحصيل نمايند از 

      051-38407983: نمابر    38402726-38402799: تلفن                14، پالك 5مشهد، بلوار احمدآباد، خيابان پرستار، پرستار : نشاني -7 .چاپ برسانند
  www.hnkh.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ  ناصرخسروحكيم مؤسسه غيرانتفاعي  *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحـت پوشـش بيمـه حـوادث قرارخواهنـد       -2 .چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد هر ترم از مزاياي وام شهريه در دانشجويان در -1

ماداميكه به طور همزمان در اين موسسه به تحصيل مشغول باشند ) فرزند و برادر، خواهر، همسر(دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك  -4 .گردند دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي -3 .گرفت
دانشجويان دسترسـي بـه    -6 .گردند مند مي با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري مجهز بهره) ناهار(ذايي گرم دانشجويان هر روز از وعده غ -5 .تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت %10كدام تا سقف  به هر

هـاي   كـالس  -8 .باشـد  پـذير مـي   امكـان رئيسـه  ت ئارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هي -7 .گردند مند مي هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره اينترنت و پايگاه
حافظـان   -10 .پـذيرد  و ايثارگران انجام مي اخصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهد شهيد و امورايثارگران در همكاري با بنياد -9 .گردد برگزار مي) هبپنج شن(آموزشي موسسه در روز پاياني هفته 

     33411-39311: كدپستي .بلوار جمهوري اسالمي ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني -11 .باشند مند مي در شهريه نيمسال اول بهره و قاريان قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف
    086-42478007: نمابر     42478001-3: تلفن

  www.hnq.ac.ir :نشاني وبگاه  انقوچـ  نظاميحكيم مؤسسه غيرانتفاعي  *
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -3. گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي -2. شود هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان -1

كيلومتر  ،قوچان :نشاني -6. گيرد نمايند تخفيف شهريه تعلق مي جو از يك خانواده كه در موسسه تحصيل ميبه دو دانش -5 .امكان تقسيط شهريه -4. گيرد در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي
    051-47211774-5: تلفن                 .انتهاي اراضي سيمرغ ،جاده قوچان مشهد 2

 www.hakiman.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنوردـ  انحكيممؤسسه غيرانتفاعي  *
 اين موسسـه از خوابگـاه دانشـجويي رايگـان     -2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد و به نحو مقتضي از آنان تقدير به عمل خواهد آمد% 20در هر رشته از ) رتبه اول تا سوم( ممتازدانشجويان  -1
در صورت تخصيص اعتبـار وام   -4. گردد ريال توزيع مي 000/20اي با قيمت  در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه -3. برخوردار است) براي خواهران(

بـه دانشـجويان متقاضـي از طـرف     % 4ريـالي بـا كـارمزد     000/000/30اعطاي وام شهريه  -5. داخت خواهد شددانشجويي از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شهريه پر
 -8 .ايثـارگران و  شـهدا همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان     -7. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد -6 .موسسه

براساس ضـوابط  ...  هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و خانواده -10 .جهت پرداخت شهريه) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني  -9 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي
كتابخانـه مجهـز بـه كتـب      -12. اند قدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كردهت -11. و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد

نشـجويان غيربـومي و شـاغل،    جهـت مسـاعدت بـه دا    -14. سـيم اسـتفاده نماينـد    توانند به صورت رايگان از اينترنت بي دانشجويان ارشد مي -13. هاي علمي و پژوهشي تخصصي، عمومي و اشتراك مجله
جـاده   5كيلـومتر ، بجنـورد  ،خراسـان شـمالي  : نشـاني  -16. برخورداري از سالن اجتماعـات مجهـز   -15. شوند ريزي مي هاي درسي در صورت امكان در روزهاي پاياني هفته و حداكثر در دو روز برنامه كالس
   058-32289484: نمابر   32289480: تلفن                .المللي بعد از نمايشگاه بين ،جاده اركان ،اسفراين

 www.khi.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  خاورانمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي   ارائـه كارگـاه   -3. هـاي داخـل و خـارج از كشـور     ارائه برخي از دروس توسط استادان مبرز ايراني از دانشـگاه  -2. هاكنفرانس براي تمام رشته ها از طريق ويديوسامكان حضور غيرفيزيكي در كال -1

پرداخت كمك هزينـه بـه    -5 .هامكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد، قبل از انتخاب رشت -4 .هاي ذيربط در طول تحصيل ناالمللي با همكاري ارگ اي معتبر بين هاي حرفه نامه تخصصي و صدور گواهي
معافيـت از پرداخـت درصـدي از شـهريه ثابـت اولـين        -7 .التحصيل هاي ممتاز فارغ تقدير از رتبه -6. دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند

وجود تنوع غذايي  -9. كمك به تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان -8. باشد 17ها باالتر از  شناسي آننيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره كار
معافيت از پرداخـت شـهريه   -12 .موسسه المللي اي بينه هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف -11 .اي توزيع يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه -10. در بوفه موسسه

هـاي پژوهشـي    التحصـيالن ممتـاز در پـروژه    امكان ادامه همكاري فارغ -13. هاي غيرانتفاعي قراردهند ثابت دومين نيمسال براي داوطلباني كه اين موسسه را اولين انتخاب خود در بين موسسات و دانشگاه
   051-35230690: تلفن          91841-68619: كدپستي.    4خيابان فالحي  ،فالحيبلوار شهيد  ،)ع(علي بزرگراه امام ،بادآ مشهد، قاسم :نشاني -14 .موسسه

 www.khorasan.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  اسانرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
التحصـيالن مقطـع    فـارغ  )الـف : شـود  كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيـف داده مـي  نامه تخفيف شهريه مصوب هيات محترم امناء موسسه، به دانشجوياني  بر اساس آيين -1

دانشجويان شاغل  )ج. دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي )ب. باشند 18و كارشناسي ناپيوسته كه ميانگين معدل كل كارداني و كارشناسي باالي  17كارشناسي پيوسته كه معدل كل باالي 
كليـه بسـيجيان فعـال     ) ه...).  قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگـي و (شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره )د). دو نفر و بيشتر(به تحصيل از يك خانواده در موسسه 

موسسـه، خـواهران و بـرادران متقاضـي      -2. و سازمان بهزيسـتي كشـور  ) ره(دانشجويان محترم تحت پوشش كميته امداد امام خميني  )و. سرار كشور با معرفي مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيل
بلـوار   ،مشـهد : نشـاني  -3. خواهد گـذارد هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و غذاي گرم دانشجويي نيز در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزيز  خوابگاه را به خوابگاه

   051-35028605: نمابر             35028601-4:  تلفن           .82آباد، بلوار دندانپزشكان، خيابان آموزگار  وكيل
 www.kherad.ac.ir :نشاني وبگاه  بوشهرـ  ردخمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت تـرم   -2. باشد براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي -1

همكاري با بنياد شهيد و  -4. آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق دانشجويان اين موسسه مي -3. بعد داده خواهد شد
 ،بوشـهر  :1 سـاختمان شـماره   نشـاني  -6. براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضـاعت ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -5. امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهداء و جانبازان

  .، بوشهر، خيابان طالقاني، روبروي پژوهشكده ميگوي كشور، جنب اداره كل شيالت استان بوشهر2 ساختمان شمارهنشاني  -7     077-33558091 :رنماب      33544717: تلفن      .شهرك نيايش
            077 -33335471 :نمابر 33335470 :تلفن

 www.motahar.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  ردگرايان مطهرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان دختر متقاضـي   -2. تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد% 50دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از  -1

هـاي علمـي معتبـر و     هاي علمي و المپيادهاي كشوري و ساير فعاليـت  هاي علمي و كسب عنوان در رقابت به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه -3. خوابگاه با اخذ هزينه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت
هـا و موسسـات آمـوزش عـالي      نشجوياني كه به نمايندگي از طرف موسسه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهبه دا -4. شود مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي

   051-38842226: تلفن      .  45نبش كوثر شمالي  ،بلوار كوثر ،مشهد: نشاني -5. تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت ،شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند
 www.khazar.ac.ir :نشاني وبگاه  محمودآبادـ  زرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
منـد   درصـد بهـره   25و  35، 45ريه ثابت ترم اول به ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شه -1

دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه طبـق   -3. درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2 .خواهند شد
هـاي   هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابـت  زمينه ويان داراي اختراع و فعال دربه دانشج -4. ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد

قاضـي خوابگـاه تعلـق    بـه كليـه دانشـجويان مت    -5. گردد هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي المللي و ساير فعاليت كشوري و بين يعلمي كشور و المپيادها
درصد شـهريه ثابـت نيمسـال بعـد      50، 35، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -6 .توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند خواهد گرفت و مي
همكـاري بـا بنيـاد     -8 .ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهنـد شـد  ئا ارادانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار ي -7. معاف خواهند بود

هـا و موسسـات    قات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشـگاه به دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مساب -9 .شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران
هاي كم درآمد و بـي سرپرسـت،    حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواده -10. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت آموزش عالي مقام

در موسسـه بصـورت   ) سـيم  اينترنـت بـي  (دارا بودن سيستم وايـرلس   -11 .بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود...  و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده
  011-44732360-44733989: تلفن           .19مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي : نشاني -12. رايگان



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  261صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.darolfonoon.ac.ir :نشاني وبگاه  دارالفنون ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كـرج و هشـتگرد بـه محـل      -2. گردند هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

در هر نيمسال تحصيلي، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حائز شرايط در هر رشـته و مقطـع تحصـيلي و بـراي هـر سـال ورود تعلـق         -3. باشد هاي مسافربري مي بالعكس با نرخ مصوب پايانه موسسه و
هـاي ورزشـي، علمـي و فرهنگـي در      موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصـه  -5. گردد هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده -4. گيرد مي

بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي، فرهنگي و ورزشي، در صورت بررسي سوابق و تاييـد   -6. گردد ل ميئسطح ملي و استاني، تخفيف شهريه قا
نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي، فقط از طريق وب سايت رسمي موسسـه   هاي زمان و نحوه ثبت اطالعيه -7 .ز سوي هيات رييسه، تعلق خواهد گرفتشرايط ا

محـل سـابق   (پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خيابـان مـديريت،    حسنقزوين، ميدان شهيد : نشاني -8 .نام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفت شر گرديده و ثبتتمن
  )112داخلي ( 33373815: نمابر 33375676و  33373815: تلفن            3419915439: كدپستي          ). پرديس دانشگاه فرهنگيان

 www.dana.ac.ir :نشاني وبگاه  ياسوجـ  ادانمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه داراي تـيم فوتبـال در ليـگ برتـر اسـتان و در آسـتانه        -3. درصد 10و  15، 20تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب  -2 .داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي -1

 ،بلـوار انقـالب   ،ميدان انقالب ،ياسوج: نشاني -4 .ل بعد بازيكنان خود را از بين دانشجويان عالقمند به ورزش فوتبال انتخاب كندباشد و قصد دارد براي فص حضور در ليگ دسته سوم كشور و جام حذفي مي
  074-33335221-2 :تلفن .                       12پالك  ،6خيابان امامت  ،)ع(روبروي ورودي شهرك امام حسين 

 www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني وبگاه  پيشرو ـ اصفهانپژوهان  دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفـاه   -2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه براساس آيين )نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز  -1

معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل  -4. نياز به تشخيص شوراي آموزشي براي برخي از دانشجويان اين موسسه الزامي است س پيشوگذراندن در -3 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سـوم گردنـد از تخفيـف ويـزه      دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -5 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( و خارج از كشور

اين موسسه برنامه انتقالي به سـاير موسسـات    -8 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران -7. دگير نام اولين نيمسال تعلق مي هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه -6. برخوردار خواهند شد
سـه راه   ،اصـفهان  :نشـاني  -11. باشـد  موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي -10. شود كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي -9. آموزش عالي ديگر را ندارد

  031-37757560 :نمابر       37753114 :تلفن             816551475 :صندوق پستي         .46نبش بن بست  ،بلوار كشاورز شرقي ،سيمين
 www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ ستان دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *

  086-42341154و  42341156 :تلفن         .خيابان مركز خريد ،خيابان مهارت ،صنعتي كاوه شهر ،ساوه :نشاني
 www.daneshvaran.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزـ وران دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *
 .خودگردان داراي مجوز و تاييد شده از سوي مراجـع ذينفـع  هاي  معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه -2. شود به دانشجويان رتبه اول ورودي خود طبق ضوابط موسسه تخفيف شهريه داده مي -1
، خيابان رسالت، تبريز: نشاني -5. باشد شهريه متغير به صورت اقساطي قابل پرداخت مي -4 .ارائه وام دانشجويي به دانشجويان متقاضي وام شهريه، طبق ضوابط و شرايط صندوق رفاه دانشجويان كشور -3

  041-34481552-4: تلفن        5178869341: كدپستي                      .مدرسه استقاللجنب ، بعد از ميدان رسالت
 www.deylaman.ac.ir :نشاني وبگاه  انالهيجـ  يلماندمؤسسه غيرانتفاعي  *

              013-42224783 :نمابر     42245500: تلفن   .، باالتر از كوچه يكمخيابان استخر معين ،ميدان ابريشم ،الهيجان :نشاني
 www.raghebisf.ac.ir :نشاني وبگاه  راغب اصفهاني ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *

  )109داخلي ( 031-33687701-6 :نمابر       33687701-6 :تلفن         8436186543 :صندوق پستي       . 2 ، خيابان بسيج، كيلومتر)ره(اصفهان، خيابان امام خميني: نشاني
 www.rahbordshomal.ac.ir :نشاني وبگاه  ؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشتم *
ارائه تسـهيالت بـه متقاضـيان وام صـندوق      -4 .تقسيط شهريه در طول ترم -3 .هاي خودگران همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2 .هاي اول تا سوم تخفيف شهريه براي رتبه -1

داراي سـلف سـرويس و برخـورداري     -7 .داشتن فضاي بسيار مناسب -6%. 25فرزندان شهيد و آزاده و جانباز باالي ) درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -5 .دانشجويانرفاه 
اي بـه دانشـجويان در مركـز     ارائه خـدمات مشـاوره   -10 .سايت مجهز به رايانه -9 .اي علمي و پژوهشيه كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله-8 .دانشجويان از يك وعده غذاي گرم

   013-33424843: نمابر     33440333-33425515-33440555: تلفن   41931-65151: كدپستي. متر باالتر از پل طالشان 500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، : نشاني -11 .مشاوره موسسه
 www.rahedanesh.ac.ir :نشاني وبگاه  راه دانش ـ بابلمؤسسه غيرانتفاعي  *

  011-32379892 :نمابر       32379913-6 :تلفن        47157-47441: كدپستي    .خيابان تربيت معلم، چهارراه معتمدي، ميدان شهيد بزاز، كمربندي شرقي، بابل :نشاني
 www.rnsari.ac.ir:نشاني وبگاه  ساريـ يان نوين دانش راهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تقسـيط شـهريه در طـول تـرم      -3 .هـاي خـودگردان   همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگـاه  -2 .درصد در هر ترم 10 و 15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  تخفيف شهريه ثابت رتبه -1

سرويس ايـاب   -6 .%25باالي  انو جانباز گانو آزاد افرزندان شهد )درصدي 100تخفيف (ايثارگران امور طرف قرارداد با بنياد شهيد و  -5 .رفاه دانشجويان متقاضيارائه تسهيالت وام صندوق  -4 .تحصيلي
  011-33136800: نمابر  4849154553: كدپستي 1411-48175: صندوق پستي . جنب هتل نويد شرفدار كالي سفلي ،مشهرئجاده ساري به قا 5كيلومتر  ،ساري: نشاني -7. و ذهاب به صورت رايگان

 www.raberashidi.ac.ir :نشاني وبگاه  ربع رشيدي ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جنب مخابرات شهيد قندي، خيابان مصلي، جنوبيشريعتي ، تبريز :نشاني -3. تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم -2. باشد خواهران ميخوابگاه داراي موسسه اين  -1

  041-35573621 :نمابر        35575956-7 :تلفن     5137873715 :كدپستي
 www.rahman.ac.ir :نشاني وبگاه  رامسرـ رحمان مؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان متقاضـي وام    -3. توانند از خوابگـاه خـواهران موسسـه اسـتفاده نماينـد      دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي -2. باشند ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي نفرات اول تا سوم هر رشته در هر -1

كليه دانشـجويان   -5. ار خواهند شدبهزيستي از تخفيف شهريه برخورد و دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، كميته امداد -4. توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند دانشجويي مي
المللـي بـا    هاي تخصصي و صدور گواهينامـه معتبـر بـين    ارائه كارگاه -7. براي دانشجويان وجود دارد) نهار( امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم -6. از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد

 -11توسـط مشـاوران موسسـه    ...  ه خدمات مشـاوره تحصـيلي، خـانواده و   ئاار -10 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي -9. براي دانشجويان سيم بيات اينترنت استفاده از خدم -8. هاي ذيربط ناهمكاري ارگ
   011-55230515: برنما  55230511-13: تلفن . جنب اداره گاز، چهاراه بسيج ،رامسر: نشاني -12. استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان

 www.resalatkerman.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  رسالتمؤسسه غيرانتفاعي  *
 خوابگـاه : ملتخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز سال تحصيلي، اعطاي وام دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، بيمه حوادث دانشـجويي و امكانـات رفـاهي شـا     :اين موسسه داراي تسهيالتي از قبيل -1
  76176-43551: كدپستي.      كرمان، انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عباد: نشاني -2. باشد و سلف سرويس مي) بصورت خودگردان و تحت نظارت موسسه(

        034-33227767: نمابر              33232881-33210007: تلفن
 www.rasam.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(كرج ـ  رساممؤسسه غيرانتفاعي  *
تقسـيط شـهريه    -4 .ارائه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم -3 .ارائه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال -2. تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي -1

هـا و   نانامـه بـا سـازم    اين موسسه با انعقاد تفاهم -7 .سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب -6 .هاي جاري در قبال پرداخت هزينه تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه -5 .كليه دانشجويان
در خصوص شهريه پرداختي ...  ، بهزيستي و)ره(مداد حضرت اماماين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته ا -8. آورد هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت
   026-34582116: نمابر       34524701-3: تلفن .          )ع(، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين)ميانجاده( كرج، خيابان شهيد بهشتي: نشاني -9. دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد

 www.roshdiyeh.ac.ir:نشاني وبگاه  تبريزـ  رشديهمؤسسه غيرانتفاعي  *
. شـود  درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيـف داده مـي   10و  20، 30به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2. امكان استفاده از وام شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد -1
المللي حائز رتبه اول تا سوم گردند براساس ضـوابط موسسـه از تخفيـف شـهريه برخـوردار       فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين ،هاي علمي موسسه در رقابتدانشجوياني كه به نمايندگي از  -3

   5158464918: كدپستي         .3خيابان فرشته  ،جنوبي كوي فرشته ،اتوبان پاسداران ،تبريز: نشاني -5. امكان تأمين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان وجود دارد -4. خواهند شد
   041-51051و  36678582: نمابر       51051و  36660661-3: تلفن

 www.razaviehsaveh.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ  رضويهمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـا حـداكثر در دو روز    ترجيحا كـالس -2. باشد ها از درب موسسه به سمت تهران مهيا مي به سمت ساوه و پس از اتمام كالس )مناطق و ميادين( نقطه شهر تهران 30روزه از سرويس اياب و ذهاب همه  -1

دانشجوياني كه اين موسسه را به  -4. نظر گرفته شده است ل تا سوم در هر ترم تحصيلي دراعطاي تخفيف شهريه به خانواده معظم شهدا، ايثارگران، دانشجويان ممتاز رتبه او -3. گردد پايان هفته برگزار مي
هـاي علمـي و ورزشـي حـائز رتبـه اول تـا سـوم         دانشجوياني كه در مسابقات يـا رقابـت   -5. عنوان اولويت اول انتخاب نمايند، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل برخوردار خواهند شد

از تخفيـف   ،باشد و در مقطع كارشناسـي ارشـد همـين موسسـه پذيرفتـه شـوند       19ها باالي  دانشجوياني كه معدل دوره كارشناسي آن -6. مند خواهند شد اند از تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول بهره گرديده
   086-42427628: تلفكس 42427620-7: تلفن          .)ع(بعد از ايران خودرو، خيابان امام رضا ،يالدين اسدآباد ساوه، بلوار سيدجمال: نشاني -7 .شهريه نيمسال اول برخوردار خواهند شد

 www.rodaki.ac.ir :نشاني وبگاه  رودكي ـ تنكابنمؤسسه غيرانتفاعي  *
  0192-4229984 :نمابر      4235561-3: تلفن      46817-38859: كدپستي       318 پالك ،كوچه شهيد شيرافكن ،خيابان شهيد ناصر پورتقي ،تنكابن :نشاني

 www.roozbeh.ac.ir :نشاني وبگاه  نزنجاـ  زبهرومؤسسه غيرانتفاعي  *
تخصيص وام دانشجويي  -3 .باشد در صورت درخواست دانشجو و با بررسي شرايط، تقسيط شهريه مقدور مي -2 .باشد مي خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا -1

 :نشـاني  -5 .مند خواهند شد درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 40در اين موسسه هر ترم از ) تربيت بدني(قهرمانان كشوري پذيرفته شده در رشته علوم ورزشي  -4 .در صورت تامين بودجه توسط صندوق رفاه
  024-33038003-7: تلفن     .  كوروش مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان

 www.rouzbahan.ac.ir:نشاني وبگاه  ساريـ  روزبهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
. وردار خواهند شدغيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند، از تخفيف شهريه در نيمسال اول تحصيلي برخداوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي  -1
امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغيـر فرزنـدان شـهدا،     همكاري با بنياد شهيد و -3. شود گرفته مي ، تخفيف شهريه در نظر)در هر مقطع و رشته تحصيلي(براي دانشجويان برتر علمي  -2

ارائه تسهيالت وام كمك هزينه شهريه صندوق رفاه با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصـيل بـه دانشـجويان     -4. با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري% 25آزادگان و جانبازان باالي 
خوابگـاه خـودگردان    -7. غذاي ناهار با نرخ مصوب صندوق رفاه وزارت علـوم بـراي دانشـجويان    -6. مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي مجرب بصورت رايگان بهره -5. يمتقاض

هاي مورد نياز و اينترنـت   هاي مختلف، كتابخانه و سايت كامپيوتر با رايانه دسترسي آسان، تجهيزات و امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي در رشته -8. براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري
 هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشـجويي برخـوردار  كليه دانشجويان در  -10 .آموختگان نامه رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش اعطاي دانش -9. سيم در محل موسسه بي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  262صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  ساريـ  روزبهانمؤسسه غيرانتفاعي  ادامه شرايط و ضوابط

 -12 .)شـد كيل خواهد بعدازظهر تش 3هاي ويژه شاغلين در صورت به حد نصاب رسيدن كالس از ساعت  كالس. (گردد هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در روز پنجشنبه تشكيل مي كالس -11. خواهند شد
   .جاده دريا) 1(آباد، كيلومتر  ساري، بلوار فرح: نشاني -13. براي اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه فرماييد

  011-33214657: تلفكس     33217001: تلفن        1755: صندوق پستي                   48179-39945: كدپستي
 www.zagros.ac.ir:نشاني وبگاه  زاگرس ـ كرمانشاهمؤسسه غيرانتفاعي  *
شجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شـهريه رشـته   سال ورود به تحصيل براي اخذ شهريه مالك است و موسسه افزايش شهريه مصوب ساالنه تا پايان تحصيل براي دانشجويان نخواهد داشت و به دان -1

مقام آسيايي يـا  ، ورزشكاراني كه % 10 دكه مقام كشوري داشته باشناني ورزشكار ،% 10مخترع  ،% 10ممتاز ، % 10 تحت پوشش كميته امداد، يگاناتحت پوشش بنياد شهيد ر(همچنين گردد و  وام اعطا مي
  083-37236489: نمابر    37218063-37218030 :تلفن   .روبروي بانك ملي، باالتر از سه راه شريعتي ،خيابان شريعتي ،كرمانشاه :نشاني -2 .گردد تخفيف شهريه اختصاص مي%) 30 دجهاني داشته باشن

 www.zand-ihe.ac.ir :نشاني وبگاه  زند شيرازمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. از تخفيف در شـهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد      100داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از  -2. باشد فراهم مي خوابگاه با امكانات و تجهيزات ويژه براي كليه دانشجويان دختر -1

گـذاري از   ه و بـا شـرايط عـالي و بـدون سـپرده     الحسنه شهريه با معرفـي از طـرف موسسـ    توانند در هر ترم وام قرض مندي از وام صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دانشجويان عالوه بر بهره
امـه تحصـيل آنـان دارد، كليـه     با توجه به مصوبات موسسه و امكانات موجود به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجويان كه تاثير به سزايي در اشتغال آتي و يـا اد  -4. هاي عامل دريافت نمايند بانك

هـاي برتـر،    بـه دانشـجويان رتبـه    -5. هاي مهارت افزايي و توانمندسازي همراه با دريافت مدرك معتبر شركت نمايند توانند در دوره ي مصوب رشته در صورت تمايل ميدانشجويان عالوه بر گذراندن واحدها
هاي كسب و كار و فعاليـت در   ريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارتوجود مركز كارآف -6. گيرد نامه داخلي تعلق مي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق آيين

بـه  ...)  تحصـيلي، خـانوادگي، سـالمت روان و   (اي  ارائه خدمات مشـاوره  -8 .هاي ويژه كارمندان دولت و بخش خصوصي در خارج از ساعات اداري و روزهاي تعطيل امكان تشكيل كالس -7. مراكز صنعتي
معرفـي   -11 .التحصيالن برتر به مراجـع متقاضـي كارپـذيران    معرفي فارغ -10 .سيم در محيط موسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان امكان استفاده از اينترنت بي -9 .يانتمامي دانشجو

   7188773489: كدپستي           .12م، بلوار همت جنوبي، ابتداي كوچه شيراز، ميدان معل: نشاني -12 .دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور
  071-36321044: نمابر     36321041-3 و   36106: تلفن

 www.saroyeh.ac.ir :نشاني وبگاه  ساريـ  سارويهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تامين خوابگاه  -3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره دانشجويان از وام -2. از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 200تا  1در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه  -1

هـاي علمـي و    ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي در مجالت معتبر علمي و پژوهشـي و يـا كنفـرانس    دانشجويان كارشناسي -4. باشد پذير مي دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان
يك نوبت غذاي گـرم در   -6 .كتابخانه استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و :امكانات آموزشي -5. المللي از مزاياي مالي برخوردار خواهند شد بين

بـه ترتيـب    19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسـي   -8. شود در هر ترم تخفيف ويژه داده مي) نفرات اول تا سوم(به دانشجويان ممتاز  -7. گردد اي توزيع مي سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه
دانشـجوياني   -11. باشـد  موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان مي -10. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -9. درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد 40و  30، 20

   .جاده دريا 10كيلومتر ، ميدان خزر، ساري :نشاني -12 .باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ره(مام خميني كه تحت پوشش كميته امداد ا
  011-33685025 :نمابر            33685221-33685768 :تلفن        48175-914: صندوق پستي     48181-63993: كدپستي

 www.saee.ac.ir :وبگاهنشاني   گرگانـ  ساعيمؤسسه غيرانتفاعي  *
گرگـان،  : نشـاني  -3. ها در اواخر هفته برگزار خواهد شد اكثر كالس -2. امكان اشتغال پاره وقت دانشجويان موسسه يا واحدهاي طرف قرارداد از نيمسال دوم تا پايان دوره تحصيل در موسسه وجود دارد -1

   09034139778-32333248-32233344 :تلفن              27 عدالت، )شاليكوبي(وليعصرخيابان 
 www.sobhan.ac.ir :نشاني وبگاه  نيشابورـ  سبحانمؤسسه غيرانتفاعي  *
خيابـان امـام    ،نيشابور: نشاني -3 .دانشجويان ممتاز در هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند گرديد -2. وجود دارد امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي -1

   051-43348021: نمابر   43348050: تلفن                 747: صندوق پستي                       .، كوچه قوامي، جنب سازمان انتقال خون)ره(خميني
 www.sabz.ac.ir :نشاني وبگاه  آملـ  سبزمؤسسه غيرانتفاعي  *

     011-43272961 :نمابر     4327222-43273801-8 :تلفن        647: صندوق پستي          .    23، بلوار شهيد منفردنياكي، كوچه امير يميدان عالمه ميرحيدر آمل ،آمل: نشاني
 www.sepehr.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ  سپهرمؤسسه غيرانتفاعي  *

  031-95019437: نمابر        95019430: تلفن  .            بلوار دانشگاه ،خورزوق اميركبير، ورودي شهرجنب پل  ،كيلومتر پنج بزرگراه معلم ،خيابان كاوه ،اصفهان: نشاني
 www.seraj.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزـ  سراجمؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نماييد فوق موسسه به نشاني گاهوباز شرايط عمومي و اختصاصي مؤسسه به  براي كسب اطالع
 www.sardarjangal.ir :نشاني وبگاه  سردار جنگل ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، موسسـه   -3 .خوابگاه به صورت خودگردان براي دانشجويان وجود داردارائه امكان  -2. گردند دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي -1

تواننـد از تسـهيالت صـندوق رفـاه      دانشجويان اين موسسه مي -5. و سازمان بهزيستي همكاري دارد) ره(اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جانبازان و كميته امداد -4 .گردد و دانشجويان برگزار مي
         41437-54481: كدپستي.    310سارگاد، انتهاي بن بست زارع، پالك ، روبروي تقاطع معلم، جنب بانك پا)بيستون( طالقاني... ا بلوار آيت ،رشت: نشاني -6. دانشجويي بهرمند گردند

      013-33221436-33229466: تلفن
 www.safirdanesh.ac.ir:نشاني وبگاه  ايالمـ  سفير دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *

                0841-2243792و  2243791: تلفن.              مقابل جهاد دانشگاهي، نرسيده به چهارراه پيام نور، دانشجو بلوار ،ايالم :نشاني
 www.salman.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  لمانسمؤسسه غيرانتفاعي  *

  5داخلي : نمابر          051-38650370-71: تلفن         91976-73499 : كدپستي .          2منش   نبش خضرائي ،2الدن  ،ابتداي بلوار الدن ،آباد بلوار وكيل ،مشهد :نشاني
 www.samangan.ac.ir :نشاني وبگاه  آملـ  اننگمسمؤسسه غيرانتفاعي  *

  011-44251493و  95:  تلفن         4615677995 :كدپستي           . 11اباذر  ،خيابان طالقاني ،آمل :نشاني
 www.sana.ac.ir :نشاني وبگاه  ساريـ  انسمؤسسه غيرانتفاعي  *

           0151-2133990 و 2133131: تلفن             .روبروي دانشگاه آزاد، جاده دريا 7 كيلومتر، ساري :نشاني
 www.sanabad.ac.ir :نشاني وبگاه  گلبهارـ  ابادنسمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهـاني، آسـيايي و    -2. شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد %50به دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند  -1

هي معتبر از بنيـاد شـهيد بـر اسـاس     خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گوا -4 .امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -3 .ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه
   .استان خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري: نشاني -5. هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد نامه آيين
   نشاني 051-38326399: نمابر         38326401-02-15-16: تلفن

 www.soh-ins.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينسهروردي ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
         028-33697120-3: تلفن         .72حكمت  ،المللي دانشگاه بين يابانخ ،قزوين :نشاني

 www.sina.ac.ir :نشاني وبگاه  نكاشاـ  ناسيمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه با بنياد  -3 .گردد به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعطاء مي -2. آمد هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد -1

توانند براي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه وب      ميداوطلبان  -4 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد...  ، سازمان بهزيستي و)ره(شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني
  031-55228155و  55228144: تلفكس           .الدين جمشيد، كوچه نجوم يكم ابتداي خيابان غياثميدان درب عطاء، كاشان،  :نشاني -5 .سايت موسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند

 www.shandiz.ac.ir :نشاني وبگاه  شانديز ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. تخفيف شـهريه ثابـت در نيمسـال اول تحصـيلي برخـوردار خواهنـد بـود        %50دانشجوياني كه در ميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از  -1

خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبـر از   -4. پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط -3. نمايندرا طي اقساط ماهيانه پرداخت  توانند شهريه تحصيل خود دانشجويان مي
ول دوره تحصـيلي مطـابق ضـوابط از تسـهيالت خوابگـاه      دانشـجويان در طـ   -6. الحسنه امكان استفاده از وام قرض -5. هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد نامه بنياد شهيد بـر اساس آيين

بـه نشـاني    با مراجعه به سايت موسسـه  -8 .آباد تا محل موسسه سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل -7. خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند بود
هاي خروشـان، مـدرس    آباد، ابتداي محور شانديز، روبروي مجموعه آبي موج وار وكيللمشهد، انتهاي ب :نشاني -9 .زشي، امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گرديداز فضاي استاندارد علمي و آمو فوق

    )خط30( 051-31509 :تلفن         .10 ، بلوار دانشگاه، دانشگاه5
 www.nbshahrood.ac.ir:نشاني وبگاه  شاهرودمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه دانشـجويان واجـد شـرايط براسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه          -2. تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيأت امناء براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخـاب نماينـد   -1

تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شـد، بـه شـرطي كـه      %20ي به دانشجوي رتبه اول معادل در پايان هر ترم تحصيل -3. دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته، وام شهريه تعلق خواهد گرفت
پـارك علـم و   هاي نويد با مجـوز   اي، مركز رشد فناوري سازي، انتشارات، كتابخانه مركزي، سايت رايانه سالن بدن: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از -4. باشند 17داراي حداقل معدل 

   023-32373650: نمابر    32373651-3: تلفن     ).ع(ابوالفضل ميدان حضرت ،نژاد خيابان شهيد هاشمي ،ميدان واليت ،شاهرود: نشاني -5. فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي
 www.shgol.ac.ir :نشاني وبگاه  گنبدكاووسـ شرق گلستان مؤسسه غيرانتفاعي  *
در صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   -4 .سرويس اياب و ذهاب -3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز -2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط -1

 .)غيرحضـوري (نـام آناليـن    سـامانه ثبـت   -7 .رساني آنالين در نرم افزارهاي اجتماعي سامانه اطالع -6 .پذيرد ميهاي استيجاري سطح شهر انجام  هماهنگي جهت اسكان در خوابگاه -5 .تعلق خواهد گرفت
كارگـاه كـامپيوتر    -11 .زكافي نـت و انتشـارات مجهـ    -10 .هاي مختلف سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتابهاي مورد نياز دانشجويان در رشته -9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي -8

تمـاس  (مجهز به سامانه پاسخگويي به انتقادات، سواالت دانشجويان از طريق وب سايت دانشـگاه   -14 .هاي مختلف الكترونيكي جهت رفاه دانشجويان مجهز به سامانه -13 .اينترنت پرسرعت -12 .مجهز
بعـد از بـازار   باالتر از پـارك شـادي،   گنبدكاووس، خيابان امام خميني جنوبي، : نشاني -17 .فيزيكي مناسب به همراه تجهيزات كمك آموزشيفضاي  -16 .برخورداري از اساتيد مجرب و با سابقه -15 .)با ما
  017-33383818: نمابر           33383810-20 :لفنت            .ي گندمها، روبروي سيلو روس



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  263صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.shafagh.ac.ir :نشاني وبگاه  نتنكابـ  شفقمؤسسه غيرانتفاعي  *

                    011-54266910-54266958: تلفن                   .20كوچه مرداب ، شهريور 17خيابان  ،نشتارود، تنكابن :نشاني
 www.shamsgonbad.ac.ir :نشاني وبگاه  شمس ـ گنبد كاووسمؤسسه غيرانتفاعي  *
صورت قبولي در مقطع دكتري، با تصويب هيات امناء و مركز جذب وزارت علوم، بـراي عضـويت هيـات علمـي ايـن موسسـه، بورسـيه تحصـيلي          موسسه درالتحصيالن مقطع كارشناسي ارشد اين  فارغ -1

خوابگاه خودگردان براي آقايـان در داخـل دانشـگاه     -3. دتخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نماين بيست تا پنجاه درصد -2. شوند مي
وام شهريه، بـه دانشـجويان    -5. سرويس اياب و ذهاب از مركز شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان است -4. وجود دارد و خوابگاه خودگردان براي خواهران با هماهنگي در داخل شهر موجود است

درصد تخفيف در شهريه ثابت تـرم بعـد    10و  20، 30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه -6. گيرد رفاه دانشجويي تعلق ميواجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق 
سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، انتشـارات و تكثيـر، تـاالر اجتماعـات،      :ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از -7. باشند 17داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 

هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس  ها، مركز رشد فناوري ها و كارگاه ، ساختمان مستقل آزمايشگاهGISاي  اي، سايت رايانه تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانه
: نشـاني  -9. اي را براي تحصـيل فـراهم آورده اسـت    هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده موقعيت اين موسسه در يكي از بهترين جاذبه -8 .بوفه دانشجويي و

   017-33389730: نمابر     09114172005و  09114172004: روابط عمومي     33389711الي  16: تلفن  4971817615: كدپستي  . استان گلستان، گنبدكاوس، بلوار شادي، جنب درياچه مصنوعي
 www.shahriar.ac.ir :نشاني وبگاه  شهريار ـ آستارامؤسسه غيرانتفاعي  *
خيابـان خواجـه نصـيرالدين     ،آبـاد  شـهرك عبـاس   ،آستارا: نشاني -5. ارائه تخفيف به نفرات برتر آموزشي -4. ارائه اينترنت پرسرعت رايگان به دانشجويان -3 .وام دانشجويي -2 .تقسيط شهريه دانشجو -1

       013-44804040: نمابر      44804010: تلفن .      طوسي
 www.saeb.ac.ir :نشاني وبگاه  ابهرـ  صائبمؤسسه غيرانتفاعي  *

  021-89783144 :نمابر     0242-5492328و  5492325 :تلفن     45619-36973 :كدپستي     .شمالي اتوبانضلع  قزوين، -كيلومتر يك اتوبان ابهر :نشاني
 www.saba.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميهـ  صبامؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تأمين خواهـد شـد   -2. شود مي درصد داده 50 و 75، 100در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب  -1

ترنتي و موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران، بوفه، سايت اين -4. به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت
   .12 پالك ،)اول جاده بند(بلوار جام جم  ،خيابان شهيد بهشتي ،اروميه: نشاني -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود -5. باشد كتابخانه مي

  044-33471105: نمابر            33489067-33477176: تلفن
 www.sosa.ac.ir :وبگاهنشاني   صبح صادق ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
% 50هاي اول تا سوم ورودي هر رشته امكان استفاده از سلف سرويس بـا   شود و براي رتبه ن ناهار داده ميب يانبه دانشجو -3. گردد وام دانشجويي پرداخت مي -2. اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد -1

در مركـز شـهر قـرار دارد و    مؤسسه  -5. باشند ترم برخوردار مي 3شهريه ثابت تا سقف % 30هاي اول تا سوم ورودي هر رشته از تخفيف  رتبه -4. ترم وجود دارد 3هاي غذايي ظهر به مدت  تخفيف در وعده
        .10بن بست شماره ، آباد باسبعد از چهارراه ع ،خيابان شهيد بهشتي، اصفهان: نشاني -7. اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد -6. باشد دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي

   031-32365515 :تلفكس          32351994-7 :تلفن    8184775315 :كدپستي
 www.sadra.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه برادران(صدرالمتألهين ـ تهران مؤسسه غيرانتفاعي  *
  .بلوار عالمه قزويني ،ميدان موج ،بلوار كاشان جنوب ،تهران، بزرگراه شهيد خرازي :نشاني -2. مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان  -1

  021-44748545: تلفكس      44748554-44748551: تلفن               14875-314: صندوق پستي         1493845161: كدپستي
 www.safahan.ac.ir :نشاني وبگاه  اناصفهـ  فاهانصمؤسسه غيرانتفاعي  *
. دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي و مزاياي بيمه حوادث برخـوردار خواهنـد شـد    -2. موسسه با امكانات آموزشي و اساتيد مجرب در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است -1
ن اعتبـار مجلـه يـا    انتشار يا ارائه مقاله، متناسب با سـطح علمـي و ميـزا    يدانشجويان كارشناسي ارشد به ازا -4. باشد يسه فراهم ميئامكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات ر -3

امكـان اسـتفاده از خوابگـاه     -6. اي اسـتفاده كننـد   توانند روزانه از يك وعده غـذاي گـرم يارانـه    دانشجويان مي -5. شوند مند مي هاي پژوهشي موسسه بهره نامه تشويق فعاليت كنفرانس از مزاياي مالي آيين
              031-37759104 :نمابر            37769630-37777110 :تلفن     . سه راه سيمين، ابتداي خيابان جانبازاناصفهان، : نينشا -7 .خودگردان براي دانشجويان توسط موسسه فراهم شده است

 www.fit.ac.ir :نشاني وبگاه  صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
كمـك بالعـوض بـه     -4. اعطـاي وام بلنـد مـدت صـندوق رفـاه      -3. كارمندان دولت و دانشجويان وابسته درجه يك، قهرمانان ورزشـي  تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، -2. شهريه بصورت اقساط -1

سرويس رفت و آمد رايگان بين  -8. كشورحضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و  -7. خوابگاه براي دانشجويان شهرستاني -6. هاي شاهد و ايثارگران تسهيالت ويژه به خانواده -5. دانشجويان نيازمند
معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي  -11. ستفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهانا -10. ارائه غذاي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت مناسب -9. هاي موسسه ناساختم

   031-52636678: نمابر           52636677: تلفن .                اصفهان، فوالدشهر، بلوار شهدا :نشاني -12. جهت انجام پروژه و كارآموزي
 www.sgh.ac.ir :نشاني وبگاه  صنعتي قائم ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
 :نشـاني  -4. دانشـجويان از وام صـندوق رفـاه برخـوردار خواهنـد بـود       -3. دبـو برخوردار خواهند  حوادثدانشجويان از مزاياي بيمه  -2. باشد موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي -1

                 011-42045934 و 42045923-4 :تلفن       .مشهر به ساريئاتوبان قا 3كيلومتر قائمشهر، 
 www.mit.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلـ  مازندرانصنعتي مؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد   دانشجويان در طول تحصيل مي -2. برخوردار خواهند شد) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي  -1

هاي علمي، فرهنگـي، هنـري و ورزشـي شـوند از      دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب مقام -3. اينداز خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نم
پزشكي بابـل و دانشـگاه    نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم با توجه به تفاهم -5. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -4. دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد

به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نـرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس داده      -6. توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود استفاده نمايند صنعتي نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي
خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي بـه صـورت خـودگردان و از طريـق بخـش خصوصـي        -8. ه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شدكليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيم -7. شود مي

ا بنياد شهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص    همكاري ب -10. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -9. تأمين گرديده است
 .                 موسسه پرديس، جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر ، بابل: نشاني -12 .شود كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي -11. پذيرد پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي

  011-32163214: نمابر          35100100: تلفن
 www.tabarestan.ac.ir :نشاني وبگاه  طبرستان ـ چالوسمؤسسه غيرانتفاعي  *
بدو ورود به موسسه به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت  ريال از 000/000/10ماهانه مبلغ ...  ايثارگران و و گرفتن سهميه شاهد نظر كشوري بدون در 20داشتن رتبه  با داوطلبين كنكور آن دسته از -1

شرط پرداخـت  : تبصره. بود كماكان مشمول دريافت كمك هزينه خواهند و شد معاف خواهند پرداخت شهريه نيز از شوند برخوردار 18طول دوره تحصيل چنانچه معدل باالي  اين دانشجويان در -2. شود مي
  011-52227800: نمابر      52225996-52240120: تلفن  .شهريور 17خيابان ، چالوس: نشاني -2 .باشد نيمسال تحصيلي مي هر در 18شهريه داشتن حداقل معدل عدم پرداخت  كمك هزينه تحصيلي و

 www.tabari.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلـ  طبريمؤسسه غيرانتفاعي  *
     011-32253483: نمابر    32257321: تلفن         47135-863: صندوق پستي   47139-75689: كدپستي        .طبريمسجد  جنببابل، ميدان كشوري،  :نشاني

 www.tolouemehr.ac.ir:نشاني وبگاه  قمـ  طلوع مهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
توانند واحدهاي خـود را طـي دو    االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي حتي -2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي -1

نامـه   نريزي پيشنهادي و مندرج در سايت موسسه به صورت سه نيمسال تحصيلي ارائه دروس و يـك نيمسـال ارائـه پايـا     طول دوره تحصيل طبق برنامه -3. روز حضور در موسسه در پايان هفته اخذ نمايند
دانشجويان ايـن موسسـه    -6. گردد همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي -5. نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه -4. باشد مي

اسـتفاده از اسـاتيد    -7. و نيز از تسهيالت موسسات مالي طرف قرارداد با دانشگاه در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شـد  از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  .ديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شماليقم، پر: نشاني -9 .توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت موسسه مراجعه نمايند عالقمندان مي -8. باشد هاي بارز اين موسسه مي برجسته و نخبه از ويژگي

  021-89789139: نمابر            025-32810008: تلفن      37185-3814: صندوق پستي               3749113362: كدپستي
 www.sufi.ac.ir :نشاني وبگاه  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانمؤسسه غيرانتفاعي  *

           024-33442239 :نمابر       33442239-33466568: تلفن               1547-45195: صندوق پستي    .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجان :نشاني
 www.erfan.ac.ir :نشاني وبگاه  عرفان ـ كرمانمؤسسه غيرانتفاعي  *
استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه بـه صـورت رايگـان بـراي كليـه       -3. ويژه در شهريه برخوردار خواهند شددانشجويان ممتاز از تخفيف  -2. استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني -1

جويان وزارت علـوم،  پرداخت وام دانشجويي طبق بخشـنامه صـندوق رفـاه دانشـ     -5. ارائه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان -4. دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي
سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گـرم بـا نـرخ     -7. هاي شاهد و ايثارگر همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير خانواده -6. تحقيقات و فناوري

داراي فضاي مناسب، امكانات آموزشـي   -10. در حال احداث بزرگترين مجموعه آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور -9. متعلق به موسسهامكان استفاده از فضاهاي ورزشي  -8. اي به دانشجويان يارانه
خيابان  ،كرمان: نشاني -11 .مراجعه فرماييدفوق ي نام به پايگاه اينترنتي موسسه به نشان جهت اطالع از آخرين اخبار و اطالعيه هاي مربوط به ثبت -10. هاي مورد نياز در محدوده شهري كرمان و زيرساخت

   034-33243047: نمابر            33243042-46: تلفن            .57نبش كوچه شماره  ،گلدشت
 www.attar.ac.ir :نشاني وبگاه  عطار ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان 
 www.aghigh.ac.ir :نشاني وبگاه  عقيق ـ شاهين شهر اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *

  031-45227792: نمابر    45224790و  45232006: تلفن                  33 الكپ ،غربي 11فرعي ، شهيد دكتر بهشتي يابانخ ،شاهين شهر: نشاني
 www.asihe.ac.ir :نشاني وبگاه  عالءالدوله سمناني ـ گرمسارمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي   هاي اختصاصـي مربـوط بـه رشـته     موسسه از آزمايشگاه و كارگاه -3. شود به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده مي -2. لعكس پيش بيني شده استاوسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1

موسسه جهت اسكان دانشجويان خواهر و  -6. دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود -5. شود اي داده مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه -4. تحصيلي برخوردار است
           023-34533924-7 :تلفن      .آباد يحاج، گرمسار :نشاني -8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي -7. باشد انشجويي برخوردار ميبرادر از خوابگاه د



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  264صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.aab.ac.ir :نشاني وبگاه  اميني ـ بهنمير بابلسرعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
پرداخت وام شـهريه بـه دانشـجويان     -3. باشد ها در روزهاي پاياني هفته مي ريزي كالس برنامه -2 .نامه دولتي جهت تدريس و راهنمايي پايان هاي برتر تمـام وقـت در دانشگاهدعوت و استفاده از اساتيد  -1

درصـد   15و  25، 20بـه ترتيـب   (ر پايان هر نيمسـال تحصـيلي از تخفيــف ويــژه دانشـجويي    نفرات اول تا سوم هر رشته د -4 .باشد التحصيلي مي ماه بعد از فارغ 9متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن 
، ISIارائه و چاپ مقاالت در نشريات  حمايـت مـالي از -6 .المللي براساس ضوابط موسسـه ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين -5. برخوردار خواهند شد) شهريه ثابت

موسسـه داراي خوابگـاه خـودگردان بـوده كـه هزينـه آن توسـط         -8. بـراي مقطـع دكتـري بـدون آزمـون   ) استعداد درخشان(آموختگان داراي شرايط الزم  معرفي دانش -7 .ها علمي و پژوهشي و كنفرانس
     .15، گلستان )ره(بابلسر، بهنمير، بلوار امام :نشاني -10 .ي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجويان از يك وعده غذا -9 .دانشجويان تأمين خواهد شد

  011-35750083: نمابر    35750810-15: لفنت
 www.aj.ac.ir :نشاني وبگاه  جعفري ـ رفسنجانعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف شـهريه    به ترتيـب از  سوم راكسب كنند ترم رتبه اول، دوم و هر دانشجوياني كه در -2. شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از  باشد 17 از دانشجوياني كه معدل ليسانس آنان باالتر -1

  134:صـندوق پسـتي      . يزد، جنب شهرك نفـت ـ جاده رفسنجان   2رفسنجان، كيلومتر  :نشاني -4. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند از توانند دانشجويان مي -3. شوند مي برخوردار درصد15 و 25، 35ثابت 
   034-34355646 :رنماب             34355642-9 :تلفن

 www.ahelli.ac.ir :نشاني وبگاه  چالوسـ  حليعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
 براي داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخـاب نماينـد تخفيـف شـهريه در     -2 .طبق مقررات داخلي برخوردار خواهند شد دانشجويان داراي رتبه برتر در هر ترم از تخفيفات ويژه شهريه -1

حيط موسسه به صورت رايگان براي كليـه دانشـجويان   استفاده از اينترنت وايرلس در م -4 .برخورداري از بيمه حوادث براي كليه دانشجويان و بيمه تكميلي براي دانشجويان متقاضي -3. شود نظر گرفته مي
فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان بـاالي   -7 .ارائه تهسيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي -6 .اي براي كليه دانشجويان ارائه خدمات مشاوره -5 .جهت انجام امورات تحقيقاتي و پژوهشي

منـد   توانند از تخفيفات مربوطـه بهـره   دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز مي -8. شد تخفيف شهريه برخوردار خواهند% 100با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان از % 25
  011-52257573: نمابر 52254757: تلفن           .روبروي دانشكده فني و مهندسي ،شهريور 17 نچالوس، خيابا: نشاني -9. شوند

 www.adi.ac.ir :نشاني وبگاه  دهخدا ـ قزوينعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنـين ضـوابط داخلـي موسسـه را رعايـت       هاي نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است -1

موسسه فاقـد امكانـات خوابگـاه اسـت امـا برحسـب نيـاز دانشـجويان از طريـق           -4. رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر -3. نمايد
موسسـه از طريـق    -6. در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفـت  -5. خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده استهاي  خوابگاه

هزينـه   وو ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج بـه موسسـه و بـالعكس مهيـا     سرويس اياب  -7. هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده است برگزاري دوره
 -9. شـوند  هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -8. باشد مربوطه بعهده دانشجويان مي

             028-33651390-1 :تلفن             34145-1138: صندوق پستي         .وبيم جنئقا يابانخ، بلوار اميركبير، پونك ،قزوين: نشاني
 www.arq.ac.ir :نشاني وبگاه  رفيعي ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *

  151پالك ، 30قزوين، خيابان نوروزيان، بلوار پرستار، نبش حكمت : نشاني
 www.tabarsi.ac.ir :نشاني وبگاه  قائمشهرـ  طبرسيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
 -4 .بنيـاد شـهيد  طرف قرارداد با  -3. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي -2. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -1

جـاده   2قائمشهر، كيلومتر  :نشاني -6. شود به رتبه برتر هر رشته تخفيف شهريه داده مي -5. لويت اول انتخاب نمايند تخفيف شهريه در نظر گرفته شده استوبراي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان ا
             011-42292563-42294538: تلفن         47781-13167: كدپستي         .   بابل، جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي

 www.feiz.ac.ir :نشاني وبگاه  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
  031-55431075 :نمابر    54310705: تلفن.                       مراجعه نمايندوبگاه مؤسسه به نشاني فوق به از شرايط عمومي و اختصاصي مؤسسه  اطالعكسب داوطلبان براي 

 www.aqi.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ  قزوينيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3 .طي پرداخـت نماينـد  اقساتوانند شهريه را به صورت  دانشجويان مي -2 .باشد جهت مساعدت به دانشجويان شاغل و دانشجويان ساير شهرها امكان اخذ دروس فقط در يك روز پاياني هفته ميسر مي -1

 استفاده از وام دانشجويي صـندوق  -5 .باشد مي سرويس اياب و ذهاب به تهران و كرج همه روزه با اخذ هزينه مناسب روزانه از دانشجو داير -4 .اي استفاده نمايند توانند از ناهار با قيمت يارانه دانشجويان مي
در هـر نيمسـال دانشـجويان     -7 .هاي خودگردان با هزينه مناسب اسـتفاده كننـد   توانند با معرفي موسسه از خوابگاه دانشجويان مي -6 .باشد پذير مي التحصيلي دانشجويان امكان رفاه با بازپرداخت بعد از فارغ

  .جنب اداره صنعت و معدن ،تقاطع خيابان شهيد مسلم سلماني و بلوار ماليات ،خيابان نواب، مجتمع ادارات نواب ،قزوين :نشاني -8. گردند مند مي تخفيف در شهريه بهره ممتاز از
  028-33372024 :نمابر          33374937-33372127-33372126-33372023 :تلفن

 www.allamehmajlesi.ac.ir:نشاني وبگاه  قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  *
ارائـه تسـهيالت    -3. شـوند  مند مـي  دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره -2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي -1

روبـروي  ، اي اهللا خامنـه  بلوار آيـت ، )عج(چهارراه وليعصر، قزوين: نشاني -5...).  وام، تغذيه و(دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان كشور امكان استفاده  -4. ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر
   028-33571445: نمابر       33566693-5: تلفن           .ورزشگاه شهيد رجايي

 www.naeini.ac.ir :وبگاه نشاني  نائينـ  نائينيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
             031-46266930  :نمابر   46266931-3: تلفن         83915-131 :صندوق پستي     .اي اله خامنه بلوار آيت، ميدان مدرس، نايين :نشاني

 www.shamsist.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريز ـعلم و فنّاوري شمس مؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي ملـي، كشـوري و يـا      هاي ورزشـي داراي مقـام   دانشجوياني كه در رشته -2. هاي خودگردان معمول خواهد داشت هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه رفاه حال دانشجويان، راهنماييموسسه جهت  -1

ايثارگران براي پرداخـت شـهريه خـانواده     همكاري با بنياد شهيد و امور -4 .رفاه دانشجويان اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق -3 .استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد
 -7. باشد به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي -6. باشد سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مي موسسه مجهز به اينترنت بي -5 .شهدا، جانبازان و ايثارگران

           041-33863474: تلفكس        5169659779: كدپستي                 .دهئمتري ما 18 ،خيابان نور ،ياغچيان ،تبريز: نشاني
 www.efc.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميه ـ علم و فنمؤسسه غيرانتفاعي  *
نيمسـال در   2براي دانشجويان اول تـا سـوم هـر رشـته در هـر دوره در       -2. هزينه خود دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر وجود داردهاي خودگردان تحت نظر موسسه و با  امكان استفاده از خوابگاه -1

ه شركت نموده و مقام اخذ نمايند از تخفيف دانشجوياني كه در مسابقات علمي، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه علم و فن ارومي -3. گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  50، 40شهريه ثابت آنها به ترتيب 
هاي پيشرفته و شـبيه سـازي، كتابخانـه     هاي مجهز به سيستم سيم رايگان، آزمايشگاه امكانات سرويس رفت و آمد رايگان، سرويس اينترنت بي -4 .گردند اي در شهريه ثابت نيمسال مربوط برخوردار مي ويژه

  .جاده چي چست 4كيلومتر  ،اروميه: نشاني -6. گيرد انجام مي فوق نام دانشجويان ورودي جديد از طريق وب سايت اين موسسه به نشاني ثبت -5. گرفتمجهز در اختيار دانشجو قرار خواهد 
  044-32554066: نمابر         32554090 الي 92 :تلفن                  57351-33746 :كدپستي

 www.iricss.ac.ir :هنشاني وبگا  غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران مؤسسه *
از پذيرفته شدگان بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مطـابق بـا مصـوبات هيـأت امنـاي مؤسسـه شـهريه دريافـت          -2. باشد راي دانشجويان ميخوابگاهي بتسهيالت فاقد  اين مؤسسه -1

بـراي  . كنـد  هاي علوم شناختي، بورسيه تحصـيلي اعطـا مـي    هاي كارشناسي ارشد در هر يك از گرايش دوره) از بين نفرات اول تا چهارم(هاي باالي كنكور  به يك يا دو نفر از رتبهموسسه اين  -3. گردد مي
، بلـوار علـوم   4شـهر جديـد پـرديس، فـاز     : ها نشاني و محل تشكيل كالس -4 .اجعه فرماييدمر به نشاني فوق اطالع از جزييات و نحوه انتخاب داوطلبان واجد شرايط براي دريافت بورسيه به سايت موسسه

   021-76291140: نمابر     76291130: تلفن.   شناختي، بلوار چمران
 www.otaria.ac.ir :نشاني وبگاه  كي ايوانتوسعه پايدار آريا ـ و علوم مؤسسه غيرانتفاعي  *
  .و شئون اخالقي و اسالمي در محيط موسسه) مناسب براي برادران حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر(ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  -1 :شرايط عمومي) الف
دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخـوردار خواهنـد   -2. باشند مي) افزاري هاي نرم و دوره ACIدوره تخصصي (هاي ويژه  دانشجويان طي دوران تحصيل ملزم به گذراندن دوره -1 :شرايط اختصاصي) ب
كيلومتري با تهران، سرويس  اياب و ذهـاب بـا پرداخـت     10به دليل فاصله  -4. توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3. بود

در صورت انصراف دانشجو موظف است خسارت وارده به موسسه را  -6. گردد در صورت تامين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي -5. باشد ميهزينه ميسر 
هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيـف   ها و موسسات آموزش عالي مقام فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهبه دانشجوياني در مسابقات علمي و  -7. مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد

لمللي بتن ا دانشگاه برتر جهان از سوي انجمن بين 12جزء  2017هاي چشمگيري كه از خود نشان داده مفتخر است در سال  اين موسسه طي فعاليت -8. در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت
» متـب «و مركـز تحقيقـات بـتن    ) ACI(المللـي بـتن    از مزاياي مسابقات دانشجويي انجمن بـين  )ACI(المللي بتن  شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي انجمن بين -9. برگزيده شده است) ACI(امريكا 

اسـتفاده از   -11. هـاي كـاربردي جهـت ورود بـه بـازار كسـب و كـار        صنعت و دانشـگاه جهـت آمـوزش و تعلـيم مهـارت     هاي رايگان دوره كانال ارتباط  حضور دانشجويان دركالس -10. باشند برخوردار مي
 -13. درخشانبورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت مهندسي وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي  -12. هاي فني و تخصصي هاي بتن، مواد و مصالح، خاك مجهز به  تجهيزات روز و كارگاه آزمايشگاه

المللـي   عضويت رايگان دانشجويان در انجمن بين -15. هاي مشاور و پيمانكار زايي و معرفي دانشجويان به شركت ريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال برنامه –14. مزاياي اعزام دانشجو به خارج از كشور
  021-88799345: تلفن دفتر مركزي           023-34520201: لفنت             .كي د ايوانكي، جنب شهر جدي استان سمنان، ايوان :نشاني) ج.         )ACI(بتن 

 www.aryan.ac.ir :نشاني وبگاه  اميركال بابلـ  نآريا فناوريعلوم و مؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد از   خواهران دانشجو مـي  -2. استفاده نمايند) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه(و فناوري توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات  دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -1

            011-32354000 :نمابر)   خط 8( 32355000: تلفن  . ، نبش خيابان دانشگاه)بابلسر ـبابل (مازندران، بابل، اميركال، كمربندي  :نشاني -3.مند شوند امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره
 www.sepahan.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ  سپاهان فناوريعلوم و مؤسسه غيرانتفاعي  *
 هـاي  خوابگاه، از طريق خوابگاهاين مؤسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين  -2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، اين مؤسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در -1

                  031-36530245 :نمابر      36530080و  36530241-2 :تلفن   .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي، شهر سپاهان، اصفهان :نشاني -3. نمايد خودگردان و تحت نظارت مؤسسه اقدام مي
  www.kharazmiqst.ac.ir :نشاني وبگاه   قشمعلوم و فنون خوارزمي ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *

  076-35258233-4: تلفن.            خيابان بسيج ،ميدان فرمانداري ،شهرك نريمان ،قشم :نشاني



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  265صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 www.atr.ac.ir :نشاني وبگاه  عمران و توسعه ـ همدانمؤسسه غيرانتفاعي  *
. هاي مورد تاييد مقامات اسـتاني اسـتفاده نماينـد    توانند از خوابگاه دانشجويان مي -2. و مقررات هيات امناء تخفيف شهريه منظور خواهد شد براساس ضوابط )هاي اول تا سوم رتبه( براي دانشجويان ممتاز -1

تواننـد از وام صـندوق رفـاه     دانشـجويان مـي   -4. سـت بيني شده ا از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش -3. دهد موسسه در اين خصوص پيگيري و مساعدت الزم را انجام مي
. توانند از امكانات سالن ورزشي موسسه استفاده نمايند دانشجويان مي -6. هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه -5. دانشجويي استفاده نمايند

همـدان، ميـدان   : نشـاني  -9. مراجعـه نماينـد   فوق توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي موسسه به نشاني داوطلبان مي -8. باشد اي آموزشي و تحقيقاتي ميه موسسه مجهز به آزمايشگاه -7
  081-38232091: تلفن   .جهاد، چهارراه عارف، كوچه كيوان

 www.ghazali.ac.ir :نشاني وبگاه  غزالي ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-33690130 :نمابر     33690128-9 :تلفن     34146-74337: كدپستي    .61پالك ، خيابان نوروزيان، بلوار پرستار، خيابان پورمطبوع ،قزوين :نشاني

 www.ghiaseddin.ac.ir :نشاني وبگاه  الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غياثمؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي الزم  مشوق ايجاد -3. هاي علمي و تخصصي دانشجويان كامپيوتر براي فعاليت دانشجويي عمران، برق وـ هاي علمي   انجمن ايجاد -2.هاي برتر امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبهاعطاي  -1

اي گـرم   فراهم كردن غذاي يارانـه  -5. كرج ذهاب به نقاط مختلف تهران و استفاده از سرويس اياب وامكان  -4. رباتيك موسسه براي شركت در مسابقات كشوري و ACM اي هاي تيم رايانه براي فعاليت
 انـدازي كسـب و   هكمك بـه را  هاي نوآورانه دانشجويان و جهت حمايت از ايده تاسيس مركز رشد واحدهاي فناور در -8. استفاده از منابع آن بصورت آنالين وجود كتابخانه الكترونيكي و -6. براي دانشجويان

        028-32881200: تلفن                . بلوار نيايش، ميدان مادر، آبيك :نشاني -9 .الدين جمله استارت آپ غياث كارهايشان برگزاري رويدادهاي كارآفريني از
  www.fakhrodin-ag.ac.ir :نشاني وبگاه  فخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *

    017-32235030: تلفن  49175-389: صندوق پستي  49176-17546: كدپستي  .آذر، آذر سوم 5خيابان  ،)عج(وليعصر ميدان گرگان، :نشاني
  www.ferdowsmashhad.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  دوسفرمؤسسه غيرانتفاعي  *
داشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد  قرار -2. باشد كارداني تا كارشناسي ارشد مي هاي هنري از مقطع تنها مركز آموزش عالي شرق كشور كه داراي رشته -1

 -4. هـاي هنـري كسـب رتبـه نماينـد      جشـنواره المپيادهاي علمي، مسابقات فرهنگي، ورزشي و  تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه در حين تحصيل در موسسه، در -3. كند را براي دانشجويان تسهيل مي
پرداخـت وام   -5. تحقيقات و فنـاوري بـه چـاپ برسـانند    تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نام و نشان موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم 

تخفيـف شـهريه    %10دانشجوياني كه دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نماينـد از   -7. گردد فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف شهريه اعطا مي به -6. شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط
هـاي   به خوابگـاه  دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، -9. ردگي موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي يبراساس ضوابط هيات امنا )رشته رتبه اول هر( به دانشجويان ممتاز -8. گردند برخوردار مي

             051-37264134 :نمابر   37291115 :تلفن                       .30 شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :نشاني -10 .خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد
  www.farzanegan.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ  فرزانگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  031-36550518-9 :تلفن    .طبقه سوم ،سيتي سنتر ،اصفهان: نشاني -2 .در خدمت دانشجويان عزيز است) فوت كورت(هاي سيتي سنتر  مجموعه امكانات فرهنگي، رفاهي و غذاخوري -1

  www.farvardin.ac.ir :نشاني وبگاه  فروردين ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
هزينه توسط % 50ارائه خوابگاه با پرداخت  -4 .درصد 2الحسنه با بهره  ارائه وام تحصيلي قرض -3 .ارائه وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان -2 .سال تحصيلي گذشته 3عدم افزايش شهريه نسبت به  -1

                 011-42294272: مابرن    42294273 الي 76 :تلفن .  جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا: نشاني -5 .دانشجو
  www.farahmandlarijan.ac.ir :نشاني وبگاه  الريجانـ  همندفرمؤسسه غيرانتفاعي  *
    011-43358004: تلفن .             وانا ،الريجانمازندران، جاده هراز، : نشاني -3 .داشتن سرويس از دانشگاه به تهران و بالعكس -2 .شود دانشجو برتر تخفيف داده مي 3به  -1

  www.farhikhtegan.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  هيختگانفرمؤسسه غيرانتفاعي  *
همچنين طبق تفاهم موسسه با بانـك دانشـجويان جهـت    . التحصيلي خواهد بود گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي -1

دانشـجويان   -3. گيـرد  باشد تخفيف شـهريه تعلـق مـي    17به دانشجويان حائز رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي كه معدل آنان باالتر از  -2. به بانك معرفي خواهند شد %4اخذ وام شهريه با كارمزد 
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهنـد   -4. معرفي خواهند شدمعظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد 

الي ها و يا موسسات آمـوزش عـ   به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -6. مند گردنند با پرداخت هزينه كمتر بهره) ناهار( توانند از يك وعده غذاي گرم دانشجويان مي -5. بود
، رضـوان  بلـوار ، بعد از سالن ورزشـي فجـر  ، بلوار جمهوري اسالمي، كرمان: نشاني -7. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت استاني و يا كشوري مقام

  034-32820792: نمابر     32820793  :تلفن         . ضلع غربي، تقاطع بلوار رضوان و بعثت
  www.fazilat.ac.ir :نشاني وبگاه  سمنان ـفضيلت مؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. اين موسسه يك وعـده غـذاي گـرم ترجيحـا نهـار بـراي دانشـجويان فـراهم خواهـد نمـود           -2. توانند از سرويس اياب و ذهاب دانشگاه براي رفت و آمد به داخل شهر استفاده كنند دانشجويان مي -1

  .روشن ميدان استاندارد، پشت مصلي، خيابان شهيد احمدي، سمنان: نشاني -4 .گردد استفاده نمايند توانند از وام دانشجويي كه توسط صندوق رفاه پرداخ مي دانشجويان اين موسسه مي
            023-33481887 :نمابر             33482421-33481844-33481898-33481889-33481887-33481886 :تلفن                 3514919120: كدپستي

  www.fandanesh.ac.ir :هنشاني وبگا  وهسا ـن و دانش فمؤسسه غيرانتفاعي  *
       086-42426540: نمابر     42426530،  42426520 ، 42426510 :تلفن             .   10، كوچه كشاورزي ميدان سرداران، پشت مسجد كوثر ،ساوه: نشاني

  www.fei.ac.ir :هنشاني وبگا  خميني شهر اصفهان ـاسالم  يضفمؤسسه غيرانتفاعي  *
      031-33605605 :تلفن .خيابان ساعي ،ميدان معلم ،خميني شهر ،اصفهان: نشاني

  www.ghadr.ac.ir :هوبگا نشاني  قدر ـ كوچصفهان رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
            013-34555012: نمابر         34556862و  34552247: تلفن.       )ع(كوچصفهان، ضلع شمالي كمربندي آستانه اشرفيه، بين ميدان گاز و ميدان امام رضا ،رشت: نشاني

  www.ghadir.ac.ir :هنشاني وبگا  قدير ـ لنگرودمؤسسه غيرانتفاعي  *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار خواهنـد     -2. دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد -1

دانشـگاه داراي   -5. مند خواهند شـد  با يارانه در سالن غذاخوري بهره) ناهار(ويان هر روز از وعده غذاي گرم دانشج -4. گردند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي -3. گرفت
از تخفيف شهريه ويـژه  ) و همسر از قبيل برادر، خواهر(دانشجويان داراي نسبت فاميلي  -6. باشد امكاناتي از قبيل سالن ورزشي سرپوشيده مجهز، استخر، سونا، جكوزي، كتابخانه و سه سايت كامپيوتر نيز مي

ليالكوه، بلوار كشـاورز، خيابـان شـهيد     گيالن، لنگرود، جاده : نشاني -8. شوند دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه نيز برخوردار مي -7. برخوردار خواهند شد
  013-42565133-34: تلفن    .        شيخي

  www.qeshm.ac.ir :هنشاني وبگا  قشممؤسسه غيرانتفاعي  *
         076-35243401: نمابر        35243400 :تلفن.   سايت نخل زرينميدان گلها،  ،قشم :نشاني

  www.kadous.ac.ir :هنشاني وبگا  كادوس ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. براي دانشجويان ورودي جديد كه در ميان موسسات آموزش عالي انتخاب اول رشته محل خود را، موسسه آموزش عالي كادوس انتخاب نماينـد شهريه ثابت در نيمسال اول % 50معافيت از پرداخت  -1

ادوس را انتخاب نمايند در طول سنوات مجاز تحصيلي از اند و در مقطع كارشناسي ارشد نيز موسسه ك دانشجوياني كه مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش عالي كادوس به اتمام رسانيده
هاي اول تا سـوم هـر رشـته     دانشجويان رتبه -4. ريال 000/000/10امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال تا مبلغ  -3. تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد% 10

شـهريه ثابـت و متغيـر بـراي دانشـجويان       -6. هاي خودگردان در سطح شـهر  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه -5. شوند مند مي بهره% 35يف در شهريه ثابت تا سقف در ايام تحصيل در موسسه از تخف
  . 48لم، جنب بانك تجارت، پالك رشت، خيابان سعدي نرسيده به سه راه مع: نشاني -7. يابد نسبت به سال ماقبل افزايش مي% 5فقط  97-98ورودي سال تحصيلي 

   013-33250240: نمابر         33265148و  33232278: تلفن                4134713599: كدپستي
  www.kar.ac.ir :هنشاني وبگا  كارمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي موسسـه در    كالس -2. باشد خوابگاه خودگردان ميو وام دانشجويي  ،بوفه، سلف سرويس ،از تهرانصورت خودگردان  همؤسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب -1 :واحد قزوين *

   028-32243441 :نمابر            32232182 و 32225882 :تلفن .بلوار سهروردي، صنعتي البرز شهر ،قزوين: نشاني -4. گردد المقدور آخر هفته تشكيل مي واحد قزوين حتي
خوابگـاه   ، خوابگاه اختصاصي بـراي دانشـجويان دختـر و   وام دانشجويي ،بوفه، سلف سرويس ،صورت خودگردان از تهران همؤسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب -1 :خرمدرهواحد  *

.  جنـب كمربنـدي  ، الـدين اسـدآبادي   انتهاي خيابان سيد جمال، خرمدره: شانين -4 .گردد تشكيل ميالمقدور آخر هفته  حتي خرمدرههاي موسسه در واحد  كالس -3. باشد ميبراي دانشجويان پسر خودگردان 
   024-35527990 :نمابر    35536560 و 35536550 :تلفن

هـاي موسسـه در واحـد     كـالس  -3. باشد ميبراي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان  و وام دانشجويي ،بوفه، سلف سرويس ،موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب از نقاط اصلي شهر -1 :واحد رفسنجان *
     034-34355627: نمابر        34355625 :تلفن       . كرمانـ  جاده كمربندي يزد4كيلومتر  ،رفسنجان: شانين -4 .گردد المقدور آخر هفته تشكيل مي حتي رفسنجان

  www.karoon.ac.ir :هنشاني وبگا  كارون ـ اهوازمؤسسه غيرانتفاعي  *
  061-34468665 :تلفن  6164888518 :كدپستي .كمربندي 4و  3بين خيابان ، 3فاز  ،خيابان اقبال، )كوروش(اهواز، كوي ملت  :نشاني -2 .اين موسسه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي و تغذيه ندارد -1

 www.caspian.ac.ir:نشاني وبگاه  كاسپين ـ البرز قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان 

  www.kavosh.ac.ir :هنشاني وبگا  كاوش ـ محمودآبادمؤسسه غيرانتفاعي  *
           011-44734253 :نمابر  4-44734250  : تلفن                67/1كوچه نسيم  ،خيابان امام، محمودآباد: نشاني

  www.kavian.ac.ir :هنشاني وبگا  دشهـ ميان كاومؤسسه غيرانتفاعي  *
             0511-38827895 :نمابر    38831585-38816816: تلفن    96پالك ، 13 ، بلوار كوثر، نبش كوثردآبا بلوار وكيل د،مشه :نشاني

 www.kabirgharb.ir:نشاني وبگاه  كرمانشاهكبير غرب ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
 جنـب اداره آمـوزش و پـرورش   ، خيابان دانشـجو ، كرمانشاه: نشاني -2. باشد مي پاركينگ ماشين رايگان و )به همراه يارانه تغذيه(غذاي گرم  ،وام شهريه دانشجوييخوابگاه خودگردان، موسسه داراي اين  -1

   083-37296051-2: تلفن      .2 ناحيه



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  266صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.kermanihe.ac.ir :هنشاني وبگا  انرمكمؤسسه غيرانتفاعي  *
سـاختمان   -4. هاي مورد تاييد شوراي سياسـتگذاري  معرفي دانشجويان به خوابگاه -4. )ناهار( سلف سرويس -3. اعطاي وام صندوق رفاه -2. اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود -1

سـمت   ،نرسـيده بـه جـاده جوپـار     ،بعد از پل بازرگـاني  ،بزرگراه امام ،كرمان: نشاني -7. تخفيف به دانشجويان ممتاز -6. التحصيلي، ممهور به مهر دانشگاه شهيد باهنر كرمان مدارك فارغ -5. مدرن و مجهز
   034-33243631 :اداره آموزش             33243628-33243624: تلفن           . شهرك دانشگاهي صادقيه ،راست

  www.kasraramsar.ac.ir :هنشاني وبگا  سري ـ رامسركمؤسسه غيرانتفاعي  *
گردد تـا در صـورت اختصـاص     ترم به صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم معرفي مي 3دانشجويان غيرشاغل حداكثر تا  -2. گردند هاي خودگردان معرفي مي ها و سوييت دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

قابل مشاهده  به نشاني فوق وسسهجزييات بيشتر در سايت م -5. گردد ها سرو مي هر روز يك وعده غذايي ناهار گرم در سلف -4. گردد ها برگزار مي ها پنجشنبه كالس -3. اعتبار از وام شهريه استفاده نمايند
  .)بيسـت متـري  ( ابتداي بلوار طالقاني، رامسر): ها تشكيل كالس محل(نشاني ساختمان آموزشي  -7      011-55221281 :تلفن .رامسر، خيابان شهيد مطهري، كوچه ارشاد :ساختمان اداري نشاني -6. است
  011-55229648-55225784 :تلفن

  www.kamalolmolk.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ نوشهر الملك كمالمؤسسه غيرانتفاعي  *
نوشـهر، خيابـان رازي،    :نشـاني  -3. باشد خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات الزم به صورت خودگردان و زير نظر مؤسسه داير مي -2. به دانشجويان برتر هر ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد -1

         011-52337477و  52332197: تلفن          4651736817: كدپستي.           60پالك 
  www.kowsar.ac.ir :هنشاني وبگا  كوثر ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *

   028-33575476 :تلفكس        33574030 :تلفن       34168-86837 :كدپستي       .97پالك  ،جنب بانك مسكن ،مهئروبروي مسجد جواداال ،آهن خيابان راه ،قزوين: نشاني
  www.kooshyar.ac.ir :هنشاني وبگا  كوشيار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
تأمين خوابگاه براي كليه دانشـجويان دختـر    -2. داده خواهد شدآوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه  به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال -1

كليه  -5. توانند از وام شهريه برخوردار شوند دانشجويان مي -4. گردد به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي -3. پذيرد هاي متعلق به موسسه صورت مي در خوابگاه
شهريه و به فرزندان جانبـاز كمتـر    %100طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف  %25باالي  به دانشجويان فرزند شهيد، آزاده و جانباز -6. اي بيمه حوادث برخوردار خواهند شددانشجويان از مزاي

انتهـاي خيابـان   ، گلسار، رشت: شانين -8. امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيستي كشور -7. شود گرفته مي يسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرئطبق مصوبه داخلي هيات ر %25از 
           013-33124501 :نمابر               33124053-33124498-33124497: تلفن                  4163914389 :كدپستي          .86
  www.kumesh.ac.ir :هوبگانشاني   كومش ـ سمنانمؤسسه غيرانتفاعي  *
گونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ولي در زمينه تهيه پانسيون  موسسه هيچ -2. ف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شديدرصد تخف 20به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1

سمنان، ميدان اسـتاندارد،  : نشاني -4. گيرد طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي وام تعلق مي -3. را بعمل خواهد آورد هاي الزم هاي مناسب در سطح شهر همكاري و خوابگاه
  023-33480792: نمابر      33480790و  33480791-3: تلفن           35149-18999: كدپستي         . روشن بلوار دفاع مقدس، شرق مصلي، خيابان شهيد احمدي

  www.golestan.ac.ir :هنشاني وبگا  گلستان ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 جانـب بنيـاد  پرداخت شهريه دانشجويان شـاهد از   -3 .پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان -2. براي دانشجويان ممتاز هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد -1

اين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، اردوهاي زيارتي و تفريحـي، ناهـار گـرم بصـورت      -6 .تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم -5 .بيمه حوادث كليه دانشجويان -4 .شهيد
شهرك شهريار، روبروي  ،)كمربندي( كالنتري گرگان، بلوار شهيد: نشاني -8. باشد خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي موسسه داراي -7. باشد اي و ارائه خدمات مشاوره رايگان دانشجويي مي يارانه
   017-32627322: نمابر    32627340: تلفن .    پارك

  www.named.gil.ac.ir :هنشاني وبگا  گيل ـ رودبارمؤسسه غيرانتفاعي  *
    4464153789 :كدپستي       .)ع(انتهاي بلوار وليعصر ،آباد شهر رستم ،شهرستان رودبار ،گيالناستان : نشاني -2 .باشد نفر مي 400به ظرفيت رايگان ه داراي خوابگاه مؤسس -1

      013-34675448: نمابر                   34675447: تلفن
  www.lameigorgani.ac.ir :هنشاني وبگا  المعي گرگاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
وام شهريه صـندوق رفـاه   ) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل -2 .هاي پژوهشي نامه و مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط براي اخذ پايان ناحمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان به ادارات و سازم -1

تخفيـف  ( وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه) ب. شود ماه پس از فراغت از تحصيل شروع مي 9امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن 
تخفيـف شـهريه    -5 .پژوهشـي ـ    حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمـي  -4 .المللي براساس ضوابط موسسه ه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بينارائ -3 ....) شهريه و

 .هـاي تخصصـي   ها و آزمايشگاه هاي كامپيوتري، كارگاه ها، سايت ها، آتليه كالس: املمترمربع ش 6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  -6 .درصد 25براي دانشجويان رتبه برتر تا 
  .5المعي  ،خيام دهم ،كوي خيام ،بلوار شهيد كالنتري، گرگان :نشاني -9. )استيجاري( داراي فضاي فرهنگي و ورزشي -8 .داراي خوابگاه خودگردان -7
   017-32627959: نمابر           32627951-3و  32627958: لفنت

  www.loghmanhakim.ac.ir :هنشاني وبگا  )گلستان(قال  لقمان حكيم ـ آقمؤسسه غيرانتفاعي  *
. باشـد  موسسه داراي خوابگاه خـودگردان مـي   -3. گيرد طبق سهميه صندوق رفاه يك وعده غذا به دانشجويان تعلق مي -2. گيرد قرار مي نوام دانشجويي در اختيار دانشجويا ،طبق اعتبارات صندوق رفاه -1
                          017-34522409 :نمابر                  34528612-13 :تلفن    .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده بيست ،متري خرمشهرسي  ،قال آق :نشاني -4

  www.ielian.ac.ir :هنشاني وبگا  بوشهرـ  ليانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  077-33536859: نمابر       33536913: تلفن         .  جنب نوشت افزار دهخدا ،)فرودگاه(خيابان شهيد بهشتي بوشهر، : نشاني

  www.maziar.ac.ir :هنشاني وبگا  نوررويان مازيار ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
  011-44510030:  تلفن  .         استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني

  www.iranian.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي ايرانيان ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *
تهـران، خيابـان توحيـد،    : دفتر مركزينشاني  -2 .مراجعه نمايند فوق نشانيوبگاه مؤسسه به به  از ساير شرايط و ضوابط و امكانات آموزشي مؤسسه موسسه جهت كسب اطالعاين متقاضيان تحصيل در  -1

     021-66124000: تلفن   .    7پالك  ،توحيد، كوچه فرهاديه ينرسيده به خيابان آزادي، روبروي مترو
  www.ovuniversity.ir :هنشاني وبگا  جازي برخط ـ اهوازممؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـگاه بـه    وبگـاه بـه   ،هاي مصـوب  شرايط و ضوابط مؤسسه و همچنين شهريهساير داوطلبان براي اطالع از  -2. پذيرفته خواهد شددر هر رشته تحصيلي يك نفر بدون دريافت شهريه از خانواده ايتام  -1

    061-33917883-4: تلفن         61558-78367: كدپستي     .1 يك غربي، پالك شرقي، مارون 13اهواز، كيانپارس، خيابان : نشاني -2 .دننماي نشاني فوق مراجعه
  www.faran.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي فاران مهردانش ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

    021-88661654: نمابر    88786115: تلفن.       2، بعد از پارك ساعي، نرسيده به توانير، روبروي بيمارستان مهرگان، جنب كوچه همسايگان، پالك )عج(عصر تهران، خيابان ولي :نشاني
  www.mehralborz.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي مهر البرز ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نمايند فوق نشانيوبگاه مؤسسه به توانند به  مي موسسه جهت كسب اطالع بيشتراين متقاضيان تحصيل در 
  www.nooretouba.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي نور طوبي ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

        021-66958428 :نمابر    61017101: تلفن    1417964591 :كدپستي         3پالك  ،كوچه مهر ،نرسيده به خيابان نصرت ،شمالي خيابان كارگر ،ميدان انقالب تهران، :نشاني
  www.meraj.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ سلماس عراجممؤسسه غيرانتفاعي  *

       0443-5236131 :نمابر   5239290-5225949:  تلفن  58817-53893 :كدپستي                 .روبروي پارك مولوي ،شماليسلماس، خيابان چمران  :نشاني
  www.parsuniversity.ir :هنشاني وبگا  معماري و هنر پارس ـ تهرانمؤسسه غيرانتفاعي  *
المللـي   ها و توانـايي علمـي اسـاتيد، روابـط بـين      داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي -2. شدگان به عمل خواهد آمدهماهنگي الزم براي تأمين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته  -1

علمي و تحقيقاتي دانشـجويان كارشناسـي ارشـد در    هاي  براي آگاهي با فعاليت -3. مراجعه نمايندفوق هاي علمي و پژوهشي موسسه به سايت موسسه به نشاني  هاي جهان و ساير فعاليت موسسه با دانشگاه
    021-88330904 الي 906 :تلفن     .18تهران، كارگر شمالي، خيابان دوم، انتصاريه، شماره : نشاني -4. هاي موسسه با صنعت به سايت موسسه مراجعه نمايند هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته پروژه

  www.molana.ac.ir :هنشاني وبگا  آبيكموالنا ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-32895220 )خط 15( :تلفن.   شهرك قدس ي، ابتدا)عج(عصريول داني، ميطالقان ...ا تي، بلوار آنيقزو كيآب :نشاني: نشاني

  www.molavi.ac.ir :هنشاني وبگا  كي ايوانـ لوي مومؤسسه غيرانتفاعي  *
            023-34521937 و 34521935: نمابر  58497503 و 34521936: تلفن    35916-15862: كدپستي.  بهشتي بلوار شهيد ،ميدان معلم، كي ايوانستان شهراستان سمنان،  :نشاني

  www.mahdeelm.ac.ir :هنشاني وبگا  كاشان پويايمهد علم مؤسسه غيرانتفاعي  *
در اين موسسه جهت اخـذ شـهريه همكـاري     -2. باشد، با ارائه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شدموسسه اين به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته  -1

بـه دانشـجويان ممتـاز برابـر      -4. ها بوده است دانشگاههاي اخير كمتر از ساير  درصد افزايش شهريه در سال -3. يردگ الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي صورت مي
خوابگـاه   -6. توانند از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد          دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -5. شود مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده مي
   1357/87135: صندوق پستي     8715993361 :كدپستي   . بعد از پل شهيد بهشتي، بلوار قطب راوندي 4كيلومتر كاشان،  :نشاني -7. گيرد ار دانشجويان قرار ميخودگردان در صورت درخواست در اختي

    031-55577449 :رنماب         55577556-55577459 :تلفن
  www.mehrkerman.ac.ir :هنشاني وبگا  انرمـ ك رمهمؤسسه غيرانتفاعي  *
همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران، بهزيستي، كميته امداد حضرت امـام و سـاير مراكـز حمـايتي بـر اسـاس        -2. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد -1

             034-33242650-57: تلفن             .شهرك خواجو ،چهارراه جوپاري ،)ره(بزرگراه امام خميني ،كرمان :نشاني -3. گردد ضوابط و مقررات انجام مي
  www.mehrastan.ac.ir :هنشاني وبگا  آستانه اشرفيهـ آستان  رمهمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .هيآستانه اشرف ،النياستان گ :نشاني -2...  سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و هيأت علمي برجسته و مجرب،  :امكانات آموزشي و آكادميك -1

  013-42166106 :نمابر      42166100-4: تلفن



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1397رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب 

  ها پيوست  267صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.mehraeen.ac.ir :هنشاني وبگا  بندر انزليـ آيين  رمهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف شـهريه بـراي دانشـجوياني كـه ايـن        %10اعمال  -2. در هر رشته و هر ترم) ج(درصدي براي معدل  10و ) ب(درصدي براي معدل  30، )الف(درصدي براي معدل  50تخفيف شهريه ممتازين  -1

هـاي ورزشـي و المپيادهـاي علمـي بـه ويـژه دانشـجوياني كـه در دوران تحصـيل           هرمانـان رشـته  براي ق %100تخفيف شهريه تا سقف  -3. لويت انتخاب رشته خود درج نمايندوموسسه را به عنوان اولين ا
 -6. امكان تقسيط شهريه براي شاغلين و در نظر گرفتن تسهيالت مالي براي ساير دانشجويان -5. هايي كه بيش از يك دانشجو در موسسه دارند براي خانواده %27تخفيف تا سقف  -4. افتخارآفريني نمايند

 -8. باشـد  هاي ورزشي مجهز مـي  موسسه داراي امكاناتي از قبيل سايت كامپيوتر، كتابخانه و طرف قرارداد با سالن -7. كليه دانشجويان در طول دوران تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت
  013-44401178: نمابر       44400271: تلفن. آباد، بوستان يكم لي، منطقه آزاد انزلي، طالببندرانز: نشاني -9. با قيمت دانشجويي) ناهار(فراهم بودن امكان يك وعده غذاي گرم 

  www.mirdamad.ac.ir :هنشاني وبگا  ميرداماد ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -5 .وجـود كتابخانـه تخصصـي    -4 .برخـورداري از سـايت كـامپيوتري پيشـرفته     -3 .ت امناĤنامه تخفيفات مصوب هي وجود آيين -2 .بدون نياز به ضامن درصد 4وام بانكي با بهره ، تسهيالت مالي ويژه -1

           017-2249472-3 :تلفكس      49166-53989 :كدپستي        .  4عدالت  جنب، )عج(خيابان وليعصر ،گرگان :نشاني -6. حد نياز امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و آتليه معماري در
  www.mizan.ac.ir :هنشاني وبگا  تبريزـ زان ميمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف بـراي حافظـان     ،خوابگاه خودگردان در جـوار دانشـگاه   -8 ،كارگاه، آزمايشگاه، سالن كنفرانس ،سالن ورزشي .سلف سرويس .خانه قرائت، كتابخانه، سرويس اياب و ذهاب: امكانات رفاهي ـ علمي  -1

 ،و سـازمان بهزيسـتي   امورايثـارگران بنيـاد شـهيد و   و ) ره(همكاري با كميته امـداد امـام  ، هاي برتر هر رشته در هر ترم تحصيلي تخفيف براي رتبه، هاي كشوري ورزشكاران با كسب رتبهتخفيف براي ، قرآن
  .6 اي، روبروي ساختمان شهرداري منطقه سازمان فني و حرفهآهن، بطرف  تبريز، ميدان راه: نشاني -2. م صندوق رفاهوا ،همكاري با مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي

  041-33826806-8و   32890007:  تلفن
 www.miaad.ac.ir:نشاني وبگاه  مهابادـ  عادميمؤسسه غيرانتفاعي  *

  044-42350670-3 :تلفن       . ساختمان ميعاد ،خيابان محمد قاضي ،مهاباد :نشاني
  www.ucna.ac.ir :هنشاني وبگا  تبريزـ ) ص(نبي اكرممؤسسه غيرانتفاعي  *
 .دانشـجويان ممتـاز   )1-3 .دانشجويان شاهد و ايثـارگر  )1-2 .هاي علمي و ورزشي در سطح استان و كشور دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره) 1-1: كند هاي ذيل را لحاظ مي موسسه تخفيف -1
در صـورت تخصـيص اعتبـار از سـوي      -3. پـذير اسـت   تقسيط شهريه متغير براي كليه دانشجويان متقاضي امكـان  -3. يابد وام كمك شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي -2

بـه   -5. نامـه مربوطـه   و دريافـت گـواهي  ) آمادگي بازار كـار (هاي جامع توانمندسازي  يگان در دورهامكان حضور به صورت را -4. يابد صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي متقاضيان اختصاص مي
رمايه گـذار و  اين موسسه س -6. ن ريال پاداش پرداخت خواهد شددانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر مورد قبول وزارتين به چاپ برسانند تا سقف ده ميليو

هـزار   70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8. ارائه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه -7. عضو هيأت مديره صندوق پژوهش پارك علم و فناوري است
ارائه خوابگاه به صورت خودگردان بـراي   -10. كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت -9. تجلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاال

  .1283آهن، تقاطع خطيب، پالك تبريز، خيابان راه: نشاني -13. باشد پذير مي نام در دفتر تهران نيز امكان ثبت -12. شود ها در دو روز انتهايي هفته برگزار مي كالس -11. برادران و خواهران
    041-34421999:  تلفن

  www.ncst.ir :هنشاني وبگا  آباد نجفمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـاز و ايثـارگران و   نهـاي جا  خـانواده  -3. دانشجويان رتبه اول و دوم و سوم هر رشته از بخشودگي قسمتي از شهريه ثابت برخوردار خواهنـد شـد   -2 .گردد شنبه و جمعه تشكيل ميجهاي درس پن كالس -1

 ،آبـاد  نجـف شهرسـتان   ،اصـفهان استان : نشاني -5. باشد ذهاب جهت رفاه حال داشجويان برقرار مي سرويس اياب و -4 .شوند خانواده شهدا از پرداخت شهريه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برخوردار مي
   031-42455447-42443771-3: تلفن          .بافندگي نرسيده به كارخانه ريسندگي و ،)ره(خيابان امام خميني

  www.naghshejahan.ac.ir :هنشاني وبگا  نقش جهان ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
اي مـورد   تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگـاهي و رايانـه   -3. باشد موجود مي) ناهار خوري(سلف  -2. هاي خودگردان را انجام خواهد داد موسسه هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه -1

بـراي  ) وام شهريه دانشجويي(موسسه پيگيري الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي  -5. جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است -4. سيم در موسسه داير است نياز و اينترنت بي
، بهارسـتان ، اصـفهان  :نشـاني  -7 .شود تخفيف در شهريه دانشجويان ممتاز طبق مقررات موسسه در نظر گرفته مي -6. از طريق صندوق رفاه دانشجويان را به عمل خواهد آوردكليه دانشجويان واجد شرايط 

         031-36817000 :نمابر     36826055-8 :تلفن                  8144167984: كدپستي       1001 پالك شهيد جعفر مراديان،خيابان ، خيابان فروردين غربي ،)عج(خيابان وليعصر
  www.nourdanesh.ac.ir :هنشاني وبگا  ميمهـ  دانش نورمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي اول، دوم و سـوم از    دانشـجويان رتبـه   -3. سيم در موسسه داير است اي و اينترنت بي تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه -2 .باشد داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميموسسه  -1

ز طريق صندوق رفـاه دانشـجويان بـه عمـل     براي كليه دانشجويان واجد شرايط ا) وام شهريه دانشجويي(هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل  موسسه پيگيري -4. شوند مند مي تخفيف شهريه بهره
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ايثـارگران بـا       -6. باشد سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي -5. خواهد آورد

 -9. هـاي ذيـربط   ناالمللي بـا همكـاري ارگـ    هاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين ارائه كارگاه -8. و سازمان بهزيستي) ره(ا كميته امداد امام خمينيطرف قرارداد ب -7. درصد 25درصد جانبازي باالي 
           031-45427600: نمابر     45427601-5: تلفن         .دانش ميدان اصفهان، بلواراستان اصفهان، شهرستان ميمه، : نشاني -10. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود

  www.noorhedayat.ac.ir :هنشاني وبگا  هدايت ـ شهركرد نورمؤسسه غيرانتفاعي  *
  03832241323: مابرن     03832244085: تلفن          8815674969: كدپستي.        جنب امور صنفي، كوچه خبرنگار، خيابان سعادت، بلوار طالقاني، شهركرد :نشاني -2. معرفي خوابگاه -1

  www.novinardebil.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ اردبيل نوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -5. استقرار موسسه در مركز شـهر  -4 .هاي مجهز كامپيوتر سايتداراي  -3. هاي ورزشي تخفيف براي دانشجويان داراي عنوان قهرماني در رشته -2. يك تا سه هاي تخفيف براي دانشجويان ممتاز رتبه -1

   045-33635004: تلفكس     33610674و  33610574و  33635506و  33635505: تلفن    5619763496: كدپستي  . جنب اداره كل پست ،بزرگراه شهدا ،اردبيل: شانين -6. داراي خوابگاه خودگردان
  www.nima.ac.ir :هنشاني وبگا  محمودآبادـ  يمانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. تـرم اول مصـوب هيـأت امنـا برخـوردار خواهنـد شـد       دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت  -1

. از درصدي تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب هيات امنا برخوردار خواهند شد 18كليه دانشجويان با معدل كارشناسي باالتر از  -3. شوند موسسه معرفي ميدانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر 
ارشد به ازاي انتشار مقاله در نشريات علمي و پژوهشـي معتبـر از    دانشجويان كارشناسي -7. باشد سيم بصورت رايگان مي موسسه داراي اينترنت بي -5. يك وعده غذاي گرم در موسسه توزيع خواهد شد -4

دانشجويان اين موسسه از تسـهيالت وام مربـوط بـه     -9. دانشجويان متقاضي به صندوق طرف قرارداد موسسه جهت دريافت وام شهريه معرفي خواهند شد -8. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
كليه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در سطح كشوري در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشـي كسـب نماينـد تخفيـف شـهريه       -10. خوردار خواهند بودصندوق رفاه وزارت علوم بر

   4631155111: كدپستي         .ه آملجاده محمودآباد ب 2كيلومتر  ،شهرستان محمودآباد ،استان مازندران: نشاني -11. گيرد مصوب هيأت امناي موسسه تعلق مي
  011-44789301: نمابر       44789784و  44789217و  44789302: تلفن

  www.vahdat.ac.ir :هنشاني وبگا  وحدت ـ تربت جاممؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزنـدان شـهيد و ايثـارگر   همكاري  -2. دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -1

رايگان و غـذاي  سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي  -5. ارائه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي -4. باشد اين موسسه نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي
برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفـق بـه كسـب رتبـه اول تـا سـوم در        -6. باشد ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي

 :نشـاني  -8. شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي برخوردار خواهند شـد % 10اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان -7. مسابقات قرآني و ورزشي شوند
  051-52533866 :نمابر      52547001-2و    52529257 :تلفن                 .مشهد ـكيلومتر يك جاده تربت جام تربت جام، 

  www.hatef.ac.ir :هنشاني وبگا  زاهدانـ  هاتفمؤسسه غيرانتفاعي  *
     054-33294453: نمابر      33294456-7: تلفن             .انتهاي بلوار بزرگمهر ،زاهدان: نشاني -2. باشد خوابگاه خودگردان نزديك به مؤسسه موجود مي -1

  www.hadaf.ac.ir :هنشاني وبگا  ساريـ  هدفمؤسسه غيرانتفاعي  *
       011-33033979: نمابر        33033971-5 :تلفن         48161-13919: كدپستي    .  جاده دريا 5ساري، بلوار فرح آباد، كيلومتر : نشاني

 www.bir-hormozan.ac.ir :نشاني وبگاه  هرمزان ـ بيرجندمؤسسه غيرانتفاعي  *
  056-32425151: تلفكس  32425252: تلفن      9718843117: كدپستي.     نرسيده به ميدان تمناي باران ،بلوار سجاد ،بيرجند: نشاني -2 .تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه اول تا سوم -1

 www.hashtbehesht.ac.ir:نشاني وبگاه  اصفهان ـپويا اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  *
وام كمـك   -3. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر -2. باشد دختر و پسر مي اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان -1

تجهيـزات و امكانـات ورزشـي،     -5. منـد خواهنـد شـد    رهدانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان به -4. گيرد شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي
شيراز، بعد از سـيتي سـنتر، روبـروي    ـ   جاده اصفهان 6اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر : نشاني -7. اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد -6 .سيم در محل موسسه اي مورد نياز و اينترنت بي رايانه

   031-36540830: تلفكس   36540168: تلفن     8169179989 :كدپستي   .شهرك آزمايش
  www.iso.ac.ir :هنشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي ـ قم *
متـري   30(قـم، بلـوار بسـيج    : نشـاني  -3. باشـد  اين مؤسسه داراي سالن سينما و كتابخانه تخصصي هنر براي استفاده دانشجويان مي -2. باشد پذير مي پذيرش دانشجو از طريق مصاحبه حضوري امكان -1

         025-37830782: تلفن.   22و  20، بين كوچه )هنرستان



  )براي دانشجويان سال آخر(فرم مخصوص معدل                                               1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  انتخاب رشتهدفترچه راهنماي 

  ها پيوست  268صفحه   )براي دانشجويان سال آخر(مخصوص معدل فرم 
 

  محل درج شماره پرونده
              

              

 

  هاي كارشناسي  فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1397در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال كننده شركت 

  

  باسمه تعالي

                     
  1397:           /         /تاريخ           

  ..............................................................................: 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     

  ............................................................................................................................................................در رشته امتحاني  اينجانبخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     
، ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب را ام شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون 

  . جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد 30/11/1396تا تاريخ 

    

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو

  1397/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

  
  ..................................................به شماره شناسنامه  ..................................................زند فر ......................................................................................آقاي /شود كه خانم وسيله تأييد مي بدين

  بوده و ميانگين واحدهاي ......................................................................................................... .................................................................دانشجوي سال آخر رشته    13       متولد سال  
  اعشار     صحيح                                                                                                                                   

  و به حـروف                                      20تا  0مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  / در اين دانشگاه 30/11/1396گذرانده ايشان تا تاريخ 
  .واحد درسي گذرانيده است                       ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق. باشد مي                                                                  

   
  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                  

   

  :تذكرات
ضـمن درج  بايستي اند،  شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1397سال كارشناسي ارشد ناپيوسته در آزمون كه دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي  -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  نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را در  بديهي است آن دسته از داوطلباني كه. التحصيلي خود ارائه نمايد فارغ

  .شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد در صورتي كه در رديف پذيرفته  درج نمايند،
آن را تكميل، تأييد و پس از مهر و امضـاي معـاون   » ب«فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت  ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت دانشگاه -2

م در خصـوص  آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت هرگونـه اسـتعال  
  .ند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايدوضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتوا

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
التحصـيلي آنهـا    شوند، معـدل فـارغ   التحصيل مي فارغ كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون ايج اين مرحله و اعالم نتضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از . نمايند

هرگونه اعالم تغيير معدل براي ايـن دسـته از داوطلبـان مغـايرت     . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(مالك نبوده و با همين معدل 
  .خواهد شد محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار

و در  شـوند  التحصيل مي فارغ 31/6/97 حداكثر تا تاريخ و ياالتحصيل شده  فارغ 30/11/96 تاريخ كه تامقطع كارشناسي آن دسته از دانشجويان سال آخر  -4
 تـا تـاريخ   التحصـيالن  فـارغ بـراي  (آن نسـبت بـه ويـرايش     الزم اسـت ، انـد  مرحله توزيع كارت نسبت به ويرايش معدل مقطع كارشناسي خود اقدام ننمـوده 

ميـانگين نمـرات   التحصيل خواهند شـد،   فارغ 31/6/96دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ و يا ) آموختگي معدل مندرج در مدرك دانش 30/11/96
  .اقدام نمايند 30/11/1396واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 

انـد، نيـازي بـه     تكميل و تأييد نموده) منتشر شده 27/1/97اطالعيه توزيع كارت كه در تاريخ فرم مندرج در (قبالً  ضمناً آن دسته از داوطلباني كه اين فرم را -5
    .تكميل مجدد اين فرم ندارند
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 التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ                                                                                     1397سال  ناپيوسته دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد

  ها پيوست  269صفحه   لالتحصيالن رتبه او فرم تأييديه فارغ
  

  محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاي كارشناسي التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1397سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون 

  
  1397//                    : تاريخ                                       باسمه تعالي                     

                       
  ...................................................: شماره                        

  
  

  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... :فرزند .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو :از
  .......................................... :در سال تحصيلي  ........................................................................ :ورودي رشته ........................ :متولد سال                    

  

  ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
      

  با سالم و احترام     
ام و واجـد   خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده        

بر اساس بند تـذكرات  (، مراتب از طريق مقتضي اين فرم باشم ضمن تأييد التحصيالن رتبه اول مي شرايط استفاده از امتيازات فارغ
  .به سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد) مندرج در ذيل اين فرم

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو  
  

  1397/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .......................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در   مؤسسه آموزش/ در اين دانشگاه 13     /   /          در تاريخ      13       متولد سال  

   ...................................................در رشته تحصيلي  13   /    /      واحد در تاريخ    ..................نيمسال با گذراندن تعداد  .................مدت 

  .التحصيل شده است مؤسسه آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغ/ از اين دانشگاه                  با معدل كل           
  

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
و كارشناسـي ارشـد بـه    ) پيوسـته و ناپيوسـته  (هاي كارشناسي  پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهنامه  آيين«دانشجو الزم است مشمول مفاد  -1

نيـز  و مؤسسات آمـوزش عـالي    ها به كليه دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  5/5/93مورخ  77897/21شماره 
  .در همين دفترچه درج شده استنيز اي از آن  براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهشده است،  بالغا

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 نت آموزشي محل فارغمذكور را به حوزه معاو

آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسـمت   از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس  دانشگاه -3
 در پرتال اينترنتـي رتبـه اول ايـن سـازمان     17/5/1397ز چهارشنبه مورخ رو، تكميل و تأييد نموده و حداكثر تا باشند شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي

گـردد و   التحصـيالن منظـور نمـي    بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فـارغ . وارد و اين فرم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند
  . مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود هيچگونه

  .واصل گردد، اعمال نخواهد شد 3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند  چنانچه اطالعات فارغ -4
  .شود هاي علوم پزشكي و وابسته به آن نمي التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه اين امتياز شامل فارغ -5
صورت ناقص از طريق پرتال  هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات ب ينكه از طريق مؤسسه فارغصورت كامل تكميل نگردد و يا ا بديهي است چنانچه اين فرم به -6

مند شوند و هيچگونه مسـئوليتي متوجـه ايـن سـازمان      به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهره
  .واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بودنخواهد بود و اين سازمان به اعتراضات 
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