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 صفحه 1

  :مؤسساتها و  دانشگاهشرايط و ضوابط اختصاصي اصالحات مربوط به ) الف
درج شده است كه داوطلبـان الزم   )267تا  244صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 

  .مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  دانشگاههاي اطالع رساني  است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
  www.sir.ac.ir :هنشاني وبگا  الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين *
موفقيـت در آزمـون زبـان     و يا 5معتبر با حداقل نمره  IELTSمدرك داشتن  -3. ها و نهادهاي دولتي عدم اشتغال در سازمان -2. باشد سال مي 30حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1

  .موفقيت در مصاحبه -3. دانشكدهاختصاصي انگليسي 
 www.ui.ac.ir :هنشاني وبگا  اصفهاندانشگاه * 
  .هاي مشترك بصورت متمركز و از طريق معرفي چند برابر ظرفيت و مصاحبه توسط دانشگاه، انجام خواهد شد پذيرش دانشجو در دوره -

طـول دوره   -3. آشـنايي كـافي بـا زبـان عربـي ضـروري اسـت        -2. پذيرش دانشجويان به صورت متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفـت  -1 :ناندوره مشترك با دانشگاه لب* 
تحصـيالت در دانشـگاه اصـفهان و     رساله دانشجويان به زبان عربـي در پايـان   -4. را در دانشگاه لبنان به تحصيل خواهند پرداخت 2سال بوده و دانشجويان فقط ترم  2كارشناسي ارشد 

 -6. دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را از هر دو دانشگاه دريافت خواهنـد نمـود   -5. بصورت مشترك با اساتيد دانشگاه اصفهان و دانشگاه لبنان تدوين خواهد شد
داوطلـب بايـد    -7. خوابگاه دانشجويي در اختيار دانشجويان قرار خواهـد داد  2دانشگاه لبنان براي ترم . ان خواهد بودهاي مسافرت، بيمه، ويزا و تحصيل در لبنان به عهده دانشجوي هزينه

اي ادامه تحصيل باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفه عمومي منع قانوني بر 1397ز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال ئحا
دانشجويان در تمام مدت تحصيل ملزم به رعايـت قـوانين، ضـوابط و مقـررات      -9. دانشجويان جهت فراغت از تحصيل ملزم به حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود -8. نداشته باشند

  .باشند آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشگاه اصفهان و دانشگاه لبنان مي
 -2. پذيرش دانشجويان به صورت متمركز و از طريق مصاحبه در دانشگاه اصفهان انجام خواهـد گرفـت   -Keimyung University:( 1(دانشگاه كيم يانگ كره جنوبي دوره مشترك با * 

ل بوده و دانشجويان بخشي از دوره را در دانشگاه سا 2طول دوره كارشناسي ارشد  -3. آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين در مصاحبه سنجيده خواهد شد
ه و رساله دانشجويان نيز ئكليه دروس به زبان فارسي و انگليسي توسط اساتيد مجرب داخلي و خارجي ارا -4. اصفهان و بخشي ديگر را در دانشگاه كيم يانگ به تحصيل خواهند پرداخت

ي هـر تـرم    شهريه -6. ويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نموددانشج -5. به زبان فارسي و انگليسي تدوين خواهد شد
سته به ميزان تسلط بـه زبـان   ب. شود تخفيف داده مي% 30است كه به دانشجويان اعزامي از دانشگاه اصفهان ) ي اسكان و غذا با احتساب هزينه(دالر  5000يانگ  تحصيل در دانشگاه كيم

بـه عهـده دانشـجويان    ... ها مانند هزينه سـفر، بيمـه، ويـزا و     ساير هزينه. يابد دالر كاهش مي 1000يانگ، اين مبلغ تا  سازي استادان دانشگاه كيم هاي بازي انگليسي و همكاري در پروژه
باشد و داوطلبان مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفـه عمـومي    1397ماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال ز تمام شرايط مندرج در دفترچه راهنئداوطلب بايد حا -7. خواهد بود

دانشـجويان در تمـام مـدت تحصـيل ملـزم بـه        -9. دانشجويان جهت فراغت از تحصيل ملزم به حضور در دانشگاه اصفهان خواهند بود -8. منع قانوني براي ادامه تحصيل نداشته باشند
  .باشند رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشگاه اصفهان و دانشگاه كيم يانگ مي

   .داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ساير شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند -
 www.kntu.ac.ir :هشاني وبگان  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي دانشگاه * 

  .هاي مشترك بصورت متمركز و از طريق معرفي چند برابر ظرفيت و مصاحبه توسط دانشگاه، انجام خواهد شد پذيرش دانشجو در دوره
 www.ujsas.ac.ir :هنشاني وبگا  )دادگستري( علوم قضايي و خدمات اداريدانشگاه * 
) آزاد(هاي متمركـز   داوطلبان كدرشته محل -2 .ريزي خواهد شد ها در طول هفته برنامه بوده و كالسر دانشگاه به صورت تمام وقت تمام وقت تحصيل د -1 :شرايط داوطلبان آزاد )الف

  . باشد مصاحبه ندارند و تحصيل به صورت رايگان مي
سـال سـن تـا تـاريخ      30داشـتن حـداكثر    -2. و قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران    تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن  -1 :بورسيه يشرايط پذيرش دانشجو) ب

فقـه و   هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقـوق اسـالمي،   در يكي از رشته) پيوسته(داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي  -3). به بعد 31/6/1367متولدين ( 31/6/1397
دانشجويان از ميـان داوطلبـان چنـد برابـر ظرفيـت انتخـاب        -5. موفقيت در مصاحبه علمي -4). پانزده( 15با حداقل معدل  حوزوي 2گواهي پايان سطح  حقوق اسالمي، فقه و حقوق يا

 3با سپردن تعهد خـدمت بـه مـدت     پذيرفته شدگان نهايي .بررسي خواهد نمود هاي عمومي و اختصاصي داوطلبان براي تصدي امر قضا را گزينش قوه قضاييه صالحيت -6. خواهند شد
 -7. شـوند  جـذب دسـتگاه قضـايي مـي    و طي دوره كـاراموزي قضـايي   ) 16با كسب حداقل معدل (برابر مدت تحصيل، از ابتداي تحصيل بورسيه خواهند شد و پس از فراغت از تحصيل 

  .د شدريزي خواه ها در طول هفته برنامه بوده و كالستحصيل در دانشگاه به صورت تمام وقت 
 -4. شود به پذيرفته شدگان در حدود امكانات دانشگاه خوابگاه واگذار مي -2. كليه پذيرفته شدگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات دانشگاه و شئونات اسالمي هستند -1 :مات مهتذكر)  ه

تـاريخ و   -4. مراجعه نمايند نشاني فوقضوابط دانشگاه به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به ضروري است داوطلبان جهت كسب اطالع دقيق از شرايط و  -3 .دانشگاه خوابگاه متأهلي ندارد
  .در سايت دانشگاه اعالم خواهد شد 1397نحوه مصاحبه در اوايل تيرماه 

    021-66707024 و 66707021: تلفن  1133913615: كدپستي   9پالك  ،خيابان خارك ،نرسيده به پل كالج ،انقالب يابانخ ،تهران: نشاني* 
 www.tabrizau.ac.ir :هنشاني وبگا  هنر اسالمي تبريزدانشگاه * 

   .نشاني وبگاه دانشگاه هنر اسالمي تبريز به نشاني فوق تغيير نموده است
 www.imps.ac.ir :هنشاني وبگا  ريزي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه* 

  :كند هاي مندرج در سايت مؤسسه به نشاني فوق، فراهم مي دانشجويان ورودي جديد، امكانات و امتيازات زير را در چارچوب و دستورالعملبراي  1397-98موسسه در سال تحصيلي 
 .ن برتـر دوره تحصـيلي  آزمـون كارشناسـي ارشـد و همچنـين دانشـجويا      300ريال به دانشجويان ممتاز داراي رتبـه زيـر    000/000/5تا  000/000/3پرداخت كمك هزينه ماهانه از  -1
، تهران: نشاني -5 .امكان استفاده از خوابگاه دانشجويي -4. بخش پژوهشي موسسهامكان فعاليت در  -3. هاي كارشناسي ارشد نامه پشتيباني مالي تا سقف چهار ميليون تومان از پايان -2

  021-2290062-3 :تلفن                         6شماره  ،)آباد جمال( خيابان شهيد مختار عسگري ،نياوران
www.abrar.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران( تهران ـ ابرارمؤسسه غيرانتفاعي  *

  .      202تر از ميدان خراسان، روبروي شيرخوارگاه شبير، پالك  شهريور جنوبي، پايين 17تهران، خيابان : نشاني
www.rahpooyan.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(م ق ـ) ع(سيدالشهدا رهپويانمؤسسه غيرانتفاعي  *

   025-32704092و  32704052: لفنت           3739146545: كدپستي).      ع(انتهاي خيابان امام رضا ،خيابان پاييزان ،خيابان ذوالفقار ،فلكه جوان ،الدين شهرك زين ،قم: نشاني
********************************************  

  
  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ب
 مجموعه نام دانشگاه رديف

 امتحاني
  كد

 محلكد دوره گرايش/ نام رشته ضريب
 مورد و يا موارد اصالحي تحصيل

 نفر 20نفر به  15افزايش ظرفيت از  10910  غيرانتفاعي  زبان و ادبيات عربي  1  1104  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول  1
 نفر 7نفر به  10كاهش ظرفيت از  14487 روزانه مديريت خدمات اجتماعي 1 1139 تهران - مه طباطبايي دانشگاه عال 2
 نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از  14490 نوبت دوم مديريت خدمات اجتماعي 1 1139 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  3
انجام » زن« پذيرش دانشجو فقط از جنس 19116 غيرانتفاعيهاي ميكروونانوالكترونيك افزاره / قمهندسي بر 1 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا 4

.نفر 15نفر به  20كاهش ظرفيت از  .خواهد شد  19699 غيرانتفاعي مخابرات امن و رمزنگاري / مهندسي برق 5 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا 5
 نفر 14نفر به  7افزايش ظرفيت از  19770پرديس خودگردان نترلك/  برقمهندسي  6 1251 هرانت -تربيت مدرس دانشگاه  6
 نفر 15نفر به  10افزايش ظرفيت از  22314 روزانه تجارت الكترونيكي/ مهندسي فناوري اطالعات  1 1276 دانشگاه قم 7
 نفر 15نفر به  10افزايش ظرفيت از  22315 زانهرو تجارت الكترونيكي/ مهندسي فناوري اطالعات  1 1276 دانشگاه قم 8

********************************************  
  



 )13/03/1397   اطالعيه اول( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس يمااطالعيه اصالحيات دفترچه راهن
 

 صفحه 2

  :حذفيات) ج
دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، حذف شده است و پذيرش ) شبانه(هاي دوره نوبت دوم  كليه كدرشته محل -

  .نجام نخواهد شدها ا دانشجو در هيچيك از آن
پذيرش دانشجو در هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده و  محل  رشتهمجموعه كدهاي مندرج در جدول نيز از  همچنين كدرشته محل -

  .ها انجام نخواهد شد آن
  مجموعه نام دانشگاه رديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب
 تحصيل

 10909  غيرانتفاعي  زبان و ادبيات عربي  1  1104  الدين رانتفاعي اصولدانشكده غي 1
 12436  غيرانتفاعي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي  1  1112  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول 2
 12437  غيرانتفاعي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي  1  1112  الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول 3
 25020 روزانه فناوري /مهندسي معماري  1 1352 هروددانشگاه صنعتي شا 4
 25042 نوبت دوم فناوري /مهندسي معماري  1 1352 دانشگاه صنعتي شاهرود 5
 22576 روزانه هاي كامپيوتري شبكه /مهندسي كامپيوتر  3 1277 تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  6
 22577 روزانه هاي كامپيوتري شبكه /دسي كامپيوتر مهن 3 1277 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  7
 22578 روزانه هاي كامپيوتري شبكه /مهندسي كامپيوتر  3 1277 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8
 22612 نوبت دوم هاي كامپيوتري شبكه /مهندسي كامپيوتر  3 1277 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9

********************************************  
  

  :هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) د
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25663  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 2 -  فاقد خوابگاه

 پيام نور 25926  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

 روزانه 25666  دانشگاه تربيت مدرس آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 -  فاقد خوابگاه
 پيام نور 25847  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -
 پيام نور 25848  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  اسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشن 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
 روزانه 25668  دانشگاه تربيت مدرس ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -  فاقد خوابگاه

 پيام نور 25833  مركز بيرجند -يام نور استان خراسان جنوبي دانشگاه پ ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 20 -
 پيام نور 25836  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -
 پيام نور 25838  ركز آبادهم -دانشگاه پيام نور استان فارس  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

ريزي  شهري گرايش برنامه ريزي  جغرافيا و برنامه 2 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25670  دانشگاه تربيت مدرس آفريني شهري مسكن و باز

ريزي  شهري گرايش برنامه  ريزي جغرافيا و برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25941  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شهريآفريني  مسكن و باز

ريزي  شهري گرايش برنامه  ريزي جغرافيا و برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25961  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آفريني شهري مسكن و باز

 )4كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

ريزي  روستايي گرايش برنامه  ريزي جغرافيا و برنامه 2 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25672  دانشگاه تربيت مدرس فضايي -كالبدي 

 )5كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
 روزانه 25674  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمين برنامه 2 -  فاقد خوابگاه

 )6كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
 روزانه 25927  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 6 -
 نوبت دوم 25928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 2 -

 پرديس خودگردان 25929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 6 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 )1كد ضريب (سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  - 1103

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25676  دانشگاه تربيت مدرس سنجش از دور

 )1كد ضريب (عه زبان عربي مجمو -  1104
شرايط در صفحه -مشترك با دانشگاه لبنان 

 مشترك 26026 دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات عربي 3 - همين اطالعيه  1
 )1كد ضريب (مجموعه علوم اقتصادي  -  1105

 روزانه 25828  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي علوم  5 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25680  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظري علوم  5 - د خوابگاهفاق

 پيام نور 25842  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي علوم  10 -
 پيام نور 25844  مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك علوم  10 -
 پيام نور 25840  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي علوم  10 -
 غيرانتفاعي 25920  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي علوم  20 -
 غيرانتفاعي 25919  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظري علوم  15 -
 غيرانتفاعي 25851  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  اقتصادي گرايش اقتصاد شهري علوم  20 -

 )2كد ضريب (مجموعه علوم ورزشي  - 1106
انتفاعيغير 25987 قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -   

 )5كد ضريب (مجموعه علوم ورزشي  - 1106

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات  20 -  
 غيرانتفاعي 25901  ساري –موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات  20 -
يغيرانتفاع 26003 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  ورزشي  

 )2كد ضريب (تاريخ  - 1107
 روزانه 25950  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اسالمي تاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 روزانه 25953  ايرانشهر - دانشگاه واليت  اسالمي تاريخ گرايش تاريخ ايران  10 -



 )13/03/1397   اطالعيه اول( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس يمااطالعيه اصالحيات دفترچه راهن
 

 صفحه 3

 )2كد ضريب (تاريخ  - 1107  مهداا

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
وزانهر 25682  دانشگاه تربيت مدرس اسالمي تاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - فاقد خوابگاه  

 نوبت دوم 25954  ايرانشهر - دانشگاه واليت  اسالمي تاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 )3كد ضريب (تاريخ  - 1107

 روزانه 25946  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
 روزانه 25687  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 - فاقد خوابگاه

 )3كد ضريب (لوم اجتماعي مجموعه ع -  1108
 روزانه 25690  دانشگاه تربيت مدرس شناسي جامعه 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (شناسي  مجموعه زبان - 1110
 روزانه 25691  دانشگاه تربيت مدرس همگاني شناسي  زبان 3 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآني  - 1111
 روزانه 25692  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 2 -  د خوابگاهفاق

 )3كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآني  - 1111
 غيرانتفاعي 25866  )ويژه خواهران(قم  -موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 -  فقط زن

 )1كد ضريب (لهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم مجموعه ا - 1113
 روزانه 25693  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 2 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116
 غيرانتفاعي 25916  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116
 روزانه 25694  دانشگاه تربيت مدرس منطق 2 -  هفاقد خوابگا

 )2كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و  1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25695  دانشگاه تربيت مدرس تربيت اسالمي

 )3كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
ده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به دانشك مديريت آموزشي 20 -  فقط زن

 غيرانتفاعي 25849  )ويژه خواهران(قم  -) س(جامعه الزهرا
 )9كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117

 غيرانتفاعي 25905  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -
 )1كد ضريب (شناسي  طالعات و دانشمجموعه علم ا - 1119

شناسي گرايش مديريت اطالعات علم اطالعات و دانش 1 -  فاقد خوابگاه  روزانه 25696  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گرايش مديريت  علم اطالعات و دانش 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25697  دانشگاه تربيت مدرس هاي دانشگاهي كتابخانه
 )1كد ضريب (فرانسه  مجموعه زبان - 1120

 روزانه 25698  دانشگاه تربيت مدرس فرانسه  آموزش زبان  1 -  فاقد خوابگاه
 )2كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  - 1120

 روزانه 25699  دانشگاه تربيت مدرس فرانسه  مترجمي زبان  1 -  فاقد خوابگاه
 )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121

 روزانه 25700  دانشگاه تربيت مدرس موزش زبان انگليسيآ 1 -  فاقد خوابگاه
 )3كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121

 غيرانتفاعي 25837  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  انگليسي  زبان مترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 25943  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي  زبان مترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 26022 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي  زبان رجمي مت 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه زبان روسي  -  1122
 روزانه 25701  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 2 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
وزانهر 25702  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 4 -  فاقد خوابگاه  

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26028 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 11 -
 روزانه 26032 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق سردفتري 10 -

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26033 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 8 -
 روزانه 26035 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 9 -

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26034 گستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري داد حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 2 -
 روزانه 26037 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حمل و نقل تجاري حقوق  9 -

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26036 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حمل و نقل تجاري حقوق  2 -
 غيرانتفاعي 25998 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  حقوق خصوصي 15 - فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 25999 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 25839  ينقزو - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 25829 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

)محل تحصيل واحد دماوند( دماوند - موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 -  مردفقط   غيرانتفاعي 25830
 غيرانتفاعي 26000  هيمورا -  قافآموسسه غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 25858  قزوين - قزويني موسسه غيرانتفاعي عالمه  حقوق خصوصي 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 روزانه 25703  دانشگاه تربيت مدرس الملل حقوق بين 4 -  فاقد خوابگاه

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26029 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري الملل حقوق بين 8 -
 غيرانتفاعي 25860  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  الملل حقوق بين 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 روزانه 25704  دانشگاه تربيت مدرس شناسي حقوق جزا و جرم 5 -  فاقد خوابگاه

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26030 دگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دا شناسي حقوق جزا و جرم 11 -
فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26038 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 -

 روزانه 26039 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 10 -
 غيرانتفاعي 25996 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  شناسي حقوق جزا و جرم 15 - فقط زن -دفترچه توضيحات در انتهاي 

 غيرانتفاعي 25997 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  شناسي حقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به  شناسي جزا و جرمحقوق  20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 25846  )ويژه خواهران(قم  -) س(جامعه الزهرا
 غيرانتفاعي 25841  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي حقوق جزا و جرم 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 25887  تهران - تفاعي مجازي فاران مهر دانش موسسه غيران شناسي حقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25897  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسي حقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
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 صفحه 4

 )4كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26031 م قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه علو عمومي حقوق  8 -

 روزانه 26040 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت نظارت و بازرسي 10 -
 روزانه 26041 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت دادگستري 10 -
 روزانه 26042 اداري دادگستري دانشگاه علوم قضايي و خدمات حقوق دادرسي اداري 9 -

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26043 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 2 -
 غيرانتفاعي 25914  زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  عمومي حقوق  20 -

 )6كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 روزانه 25705  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 2 -  فاقد خوابگاه

 )9كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 روزانه 26044 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 11 - همين اطالعيه 1شرايط در صفحه 

 )11كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 روزانه 26046 وم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه عل هاي تجاري حقوق شركت 9 -

فقط مرد -همين اطالعيه 1شرايط در صفحه   روزانه 26045 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري هاي تجاري حقوق شركت 2 -
 )1كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 25706  ربيت مدرسدانشگاه ت سياسي علوم 5 -  فاقد خوابگاه
 )2كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 25707  دانشگاه تربيت مدرس الملل روابط بين 2 -  فاقد خوابگاه
فقط زن - همين اطالعيه 1صفحه شرايط در  نهروزا 25955  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل  الملل روابط بين 5 -  
فقط مرد -همين اطالعيه 1صفحه شرايط در   روزانه 25956  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل  الملل روابط بين 10 -

 )3كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
فقط زن - همين اطالعيه 1صفحه شرايط در   روزانه 25957  وزارت امور خارجه -لل دانشكده روابط بين الم اي منطقه مطالعات  7 -
فقط مرد -همين اطالعيه 1صفحه شرايط در   روزانه 25958  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل  اي منطقه مطالعات  13 -

 )5كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
فقط زن - همين اطالعيه 1صفحه شرايط در   روزانه 25959  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل   المللي بين هاي  و سازمان  اسي ديپلم 7 -
فقط مرد -همين اطالعيه 1صفحه شرايط در   روزانه 25960  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل   المللي بين هاي  و سازمان  ديپلماسي  13 -

 )5كد ضريب (مطالعات جهان  - 1131
 -مشترك با دانشگاه استراسبورگ فرانسه 

 مشترك 26024 دانشگاه اصفهان مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 )1كد ضريب (شناسي  باستان -  1132

 روزانه 25708  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش دوران تاريخي ايران باستان 2 -  فاقد خوابگاه
 )1كد ضريب (شناسي  جموعه روانم -  1133

 روزانه 25709  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عمومي روان 2 -  فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 25843  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25894  يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25907  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25863  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25985 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25988 فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان  موسسه شناسي عمومي روان 20 -
 غيرانتفاعي 26020 رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  شناسي عمومي روان 20 -

 )2كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
 غيرانتفاعي 25908  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  باليني شناسي  روان 20 -

 )6كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
 غيرانتفاعي 25867  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتي روان 20 -
 غيرانتفاعي 25868  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي تربيتي روان 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134
 روزانه 25710  مدرس دانشگاه تربيت حسابداري 3 -  فاقد خوابگاه

 پيام نور 25925  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25936  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25881  چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي  موسسه حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25857  كاشان -فاعي عالمه فيض كاشاني موسسه غيرانت حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25861  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25807  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 26010 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 26002 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25995 قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 25834  )ان مركزياست( پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134
 غيرانتفاعي 25942  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 26018 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134
 غيرانتفاعي 25873  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 20 -  محل تحصيل واحد قزوين

 )1كد ضريب (ه علوم ارتباطات اجتماعي مجموع - 1138
 غيرانتفاعي 25880  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 روزانه 25711  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25909  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 25864  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 25854  لوسچا - موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 25853  چالوس - موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 25906  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 25994 )استان مركزي( پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 26007 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 25886  تهران -سسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان مو مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25888  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 25903  تهران -اعي مجازي نور طوبي موسسه غيرانتف المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور



 )13/03/1397   اطالعيه اول( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس يمااطالعيه اصالحيات دفترچه راهن
 

 صفحه 5

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25712  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25892  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 25992 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 25990 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 روزانه 25713  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 1 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25885  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 )4 كد ضريب(مجموعه مديريت  - 1142

هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم 4 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25714  دانشگاه تربيت مدرس پيشرفته

 كار و  كسب مديريت فناوري اطالعات گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 25924  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20 -
 غيرانتفاعي 26014 ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  الكترونيك

 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 غيرانتفاعي 25902  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 25937  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 26008 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 25871  موسسه غيرانتفاعي كار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - حل تحصيل واحد قزوينم
 غيرانتفاعي 26001 اروميه - موسسه غيرانتفاعي آفاق  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -

 )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 غيرانتفاعي 26023 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 -

 )8كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك  20 -
 غيرانتفاعي 26009 مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  منابع انساني

 )1كد ضريب (مشاوره  - 1143
 غيرانتفاعي 25831  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 25874  اصفهان -نتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه غيرا مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 25878  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148
 غيرانتفاعي 25896  يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -
 غيرانتفاعي 26012 شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 20 -  غيرانتفاعي 25895  رويان نور -رانتفاعي مازيار موسسه غي
 غيرانتفاعي 25913  زاهدان - موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

  ********************************************  
  پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره متمم 

 )8كد ضريب (علوم زمين  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25715  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسي مين گرايش زمينعلوم ز 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203
 روزانه 25716  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -  فاقد خوابگاه

 )2كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203
 روزانه 25717  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 1 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25910  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -
 )4كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

 روزانه 25718  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 -  فاقد خوابگاه
 )5كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

 غيرانتفاعي 25884  كوچصفهان رشت -وسسه غيرانتفاعي قدر م شيمي گرايش شيمي كاربردي 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

 روزانه 25719  دانشگاه تربيت مدرس ها فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -  فاقد خوابگاه
 )1كد ضريب (مجموعه فوتونيك  - 1205

انهروز 25949  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فوتونيك 5 -  
 )1كد ضريب (شناسي سلولي و مولكولي  مجموعه زيست - 1206

 روزانه 25720  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 3 -  فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 25966  مشهد - موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكولي زيست 20 -

 )3كد ضريب (شناسي سلولي و مولكولي  مجموعه زيست - 1206
 -ول كره جنوبي ئمشترك با دانشگاه ملي س
 مشترك 26025 دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 25921  بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد  زا هاي بيماري ميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 -
 )5د ضريب ك(شناسي سلولي و مولكولي  مجموعه زيست - 1206

 روزانه 25721  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 1 -  فاقد خوابگاه
 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 روزانه 25723  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش جبر 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25724  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش آناليز 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25725  دانشگاه تربيت مدرس )توپولوژي(رياضي محض گرايش هندسه  1 - فاقد خوابگاه

 )2كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208
 روزانه 25726  دانشگاه تربيت مدرس سازي رياضي كاربردي گرايش بهينه 1 -  فاقد خوابگاه

 پرديس خودگردان 25825  رشت -گاه گيالن دانش سازي رياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )1كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 20 -  غيرانتفاعي 25940  مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان 
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 صفحه 6

 )2كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
اين رشته در گروه بيوفيزيك -فاقد خوابگاه 

 روزانه 25728  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 1 -  شود اجرا مي
 )1كد ضريب (شناسي گياهي  زيست -  1213

 روزانه 25729  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي زيست 1 -  فاقد خوابگاه
 )3كد ضريب (شناسي گياهي  زيست -  1213

 روزانه 25731  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني زيست 1 -  فاقد خوابگاه
  

********************************************  
  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
پذيرش رفيتظ

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

دوم  اول
 روزانه 25732  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -  فاقد خوابگاه
كروونانوالكترونيكهاي مي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - فاقد خوابگاه  روزانه 25734  دانشگاه تربيت مدرس

 روزانه 25983 دانشگاه تهران هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 7 -
 نوبت دوم 25984 دانشگاه تهران هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 2 -

نانوالكترونيكهاي ميكروو مهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 25963  مشهد -  )ع(امام رضادانشگاه غيرانتفاعي 
 غيرانتفاعي 25852  مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -
 غيرانتفاعي 25859  تهران -گ دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهن هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20 -

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 25735  درسدانشگاه تربيت م هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 4 -  فاقد خوابگاه

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25737  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 25738  تربيت مدرس دانشگاه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -  فاقد خوابگاه

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 25740  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -  فاقد خوابگاه

 روزانه 25976 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 25975 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 3 - فقط زن -نتهاي دفترچه شرايط در ا

 نوبت دوم 25977 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 25964  مشهد - ) ع(ي امام رضادانشگاه غيرانتفاع مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 - فقط مرد

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 25741  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 10 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 26004 قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي برق گرايش كنترل 20 -
 )7كد ضريب (رق مجموعه مهندسي ب - 1251

 روزانه 25743  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -  فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 25891  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 -

 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 روزانه 25951  ابوردانشگاه نيش مهندسي مكاترونيك 15 -

 روزانه 25744  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 25952  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 5 -

 )3كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253
 روزانه 25745  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مهندسي پليمر  - 1255
 روزانه 25746  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 -  فاقد خوابگاه

 )2كد ضريب (مهندسي پليمر  - 1255
 روزانه 25747  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257
 روزانه 25748  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 -  فاقد خوابگاه

 روزانه 25815  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 -
 روزانه 25749  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25981 گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 -
 روزانه 25798  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 -
 روزانه 25812  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -
 روزانه 25818  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي گرايش طراحي فرآيندمهندسي شيم 13 -

 روزانه 25750  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - فاقد خوابگاه

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 9 - 
 روزانه 25934  )ماهشهر

 روزانه 25822  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
 روزانه 25751  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25753  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 2 - فاقد خوابگاه

 نوبت دوم 25982 گرگان -دانشگاه گلستان  دهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآين 2 -
 نوبت دوم 25820  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 -

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 6 - 
 نوبت دوم 25935  )ماهشهر

 نوبت دوم 25823  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي شيمي گرايش پليمرمهندس 6 -
 پرديس خودگردان 25800  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25938  نجف اباد -موسسه غيرانتفاعي جامي  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 20 -
 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

 روزانه 25755  دانشگاه تربيت مدرس ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 5 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25932  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 6 -
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 صفحه 7

  )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259  مهداا
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 25757  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمت سيستم مهندسي صنايع گرايش 5 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 25933  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 4 -
 غيرانتفاعي 25930  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ها سازي سيستم مهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -
 غيرانتفاعي 25965  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  ها سازي سيستم دسي صنايع گرايش بهينهمهن 20 -

 )2كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 25758  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالن مهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -  فاقد خوابگاه

 )4كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 25759  دانشگاه تربيت مدرس هاي مالي هندسي صنايع گرايش سيستمم 5 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25872  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 )5كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

 روزانه 25760  يت مدرسدانشگاه ترب مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 5 -  فاقد خوابگاه
 پيام نور 25845  المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 10 -
 غيرانتفاعي 25882  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 -

 )1ضريب كد (برداري  مهندسي نقشه -  1263
 روزانه 25947  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 5 -
 نوبت دوم 25948  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 2 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
 روزانه 25762  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 4 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25809  بيرجند -فاعي هرمزان موسسه غيرانت مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -
 غيرانتفاعي 25931  سمنان - موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 25876  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -
 غيرانتفاعي 25893  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 -
هاي هوشمند تمانمهندسي عمران گرايش ساخ 20 -  غيرانتفاعي 25991 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  
 غيرانتفاعي 25877  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 25806  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -
 غيرانتفاعي 25883  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 20 -
 غيرانتفاعي 25879  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 25993 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 26021 رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت 20 -
 غيرانتفاعي 26011 سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 25763  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت توليد 5 -  فاقد خوابگاه

 )2كد ضريب (انيك مجموعه مهندسي مك -  1267
 روزانه 25764  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 26017 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 25850  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 25766  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25898  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  ك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكاني 20 -
 غيرانتفاعي 26015 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 25922  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -
 غيرانتفاعي 25889  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 25767  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -  فاقد خوابگاه

 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 25770  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 25771  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -  د خوابگاهفاق

 )2كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 25772  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25774  اه تربيت مدرسدانشگ مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 1 - فاقد خوابگاه

 )3كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 25775  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج معدن 4 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25777  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 4 - فاقد خوابگاه

 )5ب كد ضري(مهندسي معدن  - 1268
 روزانه 25778  دانشگاه تربيت مدرس زيست مهندسي معدن گرايش معدن و محيط 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 -  فاقد خوابگاه  روزانه 25780  دانشگاه تربيت مدرس

 )4كد ضريب (مواد و متالورژي  مجموعه مهندسي -  1272
 روزانه 25781  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -  فاقد خوابگاه

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
هاي  اين رشته در دانشكده علوم و فناوري

فاقد خوابگاه/اي برگزار خواهد شد بين رشته  روزانه 25722  دانشگاه تربيت مدرس يوموادمهندسي پزشكي گرايش ب 1 -

 )1كد ضريب (نانوفناوري ـ نانومواد  -  1273
 روزانه 25727  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 5 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276

هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 9 -  
 روزانه 25826  دانشگاه صنعتي اروميه عاتياطال

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 25969 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 10 - 
 روزانه 25803  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كامپيوتري
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  )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276  مهداا
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 25793  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 10 - 
 روزانه 25978 دانشگاه يزد كامپيوتري

هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25730  دانشگاه تربيت مدرس ژي اطالعاتتكنولو

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 7 - 
 روزانه 25980 كرمانشاه -دانشگاه رازي  اي رسانه

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 25784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي رسانه

 روزانه 25789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  العات گرايش معماري سازمانيمهندسي فناوري اط 5 -

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 25795  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 نوبت دوم 25970 )رابي قممحل تحصيل پرديس فا(دانشگاه تهران  كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 7 - 
 نوبت دوم 25979 دانشگاه يزد كامپيوتري

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 25786  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي رسانه

 نوبت دوم 25791  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زمانيمهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سا 1 -
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25827  دانشگاه صنعتي اروميه اطالعاتي

ارتباطي و  هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25796  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

هاي چند  مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي رسانه

 پرديس خودگردان 25792  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايش معماري سازمانيمهندسي فناوري اطالعات گر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 25862  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 26013 ساري - موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 25900  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي فناوري اطالعات 40 - آموزش محور
 )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 4 -  فاقد خوابگاه
انهروز 25733  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري  

 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
نهروزا 25736  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -  فاقد خوابگاه  

 -مشترك با دانشگاه كيم يانگ كره جنوبي 
 مشترك 26027 دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - همين اطالعيه 1صفحه شرايط در 

 غيرانتفاعي 26016 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 -
 )3كد ضريب (ندسي كامپيوتر مه -  1277

 روزانه 25739  دانشگاه تربيت مدرس افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25742  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25899  ترش –موسسه غيرانتفاعي احرار  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 25810  بيرجند –موسسه غيرانتفاعي هرمزان  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -
 غيرانتفاعي 25870  تبريز –موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -
 غيرانتفاعي 25856  كرمان –غيرانتفاعي عرفان  موسسه هاي كامپيوتري مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوافضا  -  1279
 روزانه 25752  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي و داروسازي  -  1285
 روزانه 25754  دانشگاه تربيت مدرس بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  2 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت  - 1290
 مجازي غيرانتفاعي 25832  اهواز - موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 40 -  آموزش محور

 )1كد ضريب ) (HSE(ت بهداشت، ايمني و محيط زيس -  1293
 غيرانتفاعي 26005 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  )HSE( مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست 20 -

    
********************************************  

  كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (موعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري مج - 1301

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

هاي علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش مديريت حوزه 5 -  
 نوبت دوم 25635  نابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و م آبخيز

علوم و مهندسي آبخيزداري گرايش حفاظت آب و  5 - 
 نوبت دوم 25636  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري خاك

 )2كد ضريب (مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري  - 1301
 نوبت دوم 25637  ي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورز علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 -
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 5 -  نوبت دوم 25638  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي آب  - 1302

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25756  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25639  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -
 )2كد ضريب (علوم و مهندسي آب  - 1302

 نوبت دوم 25640  شاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم ك هاي آبي علوم و مهندسي آب گرايش سازه 5 -
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 صفحه 9

 )3كد ضريب (علوم و مهندسي آب  - 1302

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 25641  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 -

 )4كد ضريب (علوم و مهندسي آب  - 1302
 نوبت دوم 25642  گاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانش علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 5 -

 )1كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  نژادي گياهي ژنتيك و به 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25761  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25643  شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدان نژادي گياهي ژنتيك و به 5 -
 )2كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25765  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25644  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو  5 -
 )3كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

 نوبت دوم 25645  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 5 -
 )5كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات  مجموعه - 1303

 نوبت دوم 25646  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرز اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -
 )1كد ضريب (اقتصاد كشاورزي  -  1304

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت  4 -  
 نوبت دوم 25647  بع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منا واحدهاي كشاورزي

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و  5 - 
 نوبت دوم 25648  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري زيست محيط

اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت  4 - 
 نوبت دوم 25649  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كشاورزي

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي باغباني  - 1305

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25768  )در اتوبان تهران كرج

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (س دانشگاه تربيت مدر علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25769  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25650  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 5 -
 نوبت دوم 25651  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ها علوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -
 نوبت دوم 25652  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 5 -
 نوبت دوم 25653  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -

حصوالت علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد م 3 - 
 نوبت دوم 25654  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اي گلخانه

 غيرانتفاعي 25912  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 -
 )1كد ضريب (ترويج و آموزش كشاورزي  - 1306

پايدار گرايش ترويج  ترويج و آموزش كشاورزي 1 -  فاقد خوابگاه
 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه 25773  )در اتوبان تهران كرج

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي جنگل  - 1307
 نوبت دوم 25655  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 -
 نوبت دوم 25656  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -

برداري  مهندسي جنگل گرايش عمران و بهرهعلوم و  5 - 
 نوبت دوم 25657  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري جنگل

 )1كد ضريب (فناوري و منابع خاك  مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308

فناوري خاك گرايش  مديريت حاصلخيزي و زيست 1 -  فاقد خوابگاه
 شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (انشگاه تربيت مدرس د
 روزانه 25776  )در اتوبان تهران كرج

فناوري خاك گرايش  مديريت حاصلخيزي و زيست 5 - 
 نوبت دوم 25658  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

گرايش  فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست 5 - 
 نوبت دوم 25659  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

 )2كد ضريب (فناوري و منابع خاك  مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308
بت دومنو 25660  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 -  فقط زن  
 نوبت دوم 25661  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - فقط مرد
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي  2 - فقط زن

 نوبت دوم 25662  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اراضي

ع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي مديريت مناب 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 25664  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اراضي

 )1كد ضريب (مجموعه علوم دام و طيور  - 1309

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25779  )كرج در اتوبان تهران

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25782  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25665  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 5 -
 نوبت دوم 25667  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 5 -
 نوبت دوم 25669  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 -

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311

علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش  5 -  
 نوبت دوم 25671  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بزيانآ

 )2كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311

علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت  5 -  
 نوبت دوم 25673  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شيالتي

 )3كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311
 نوبت دوم 25675  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي آبزيان وم و مهندسي شيالت گرايش بومعل 5 -

 )1كد ضريب (هاي سلولزي  مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  1312

هاي سلولزي گرايش  مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 -  
 نوبت دوم 25677  طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت
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 صفحه 10

 )2كد ضريب (هاي سلولزي  مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  1312

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

هاي سلولزي گرايش  مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 -  
 نوبت دوم 25678  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري حفاظت و اصالح

 )3ب كد ضري(هاي سلولزي  مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  1312

هاي سلولزي گرايش  مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 -  
 نوبت دوم 25679  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري صنايع سلولزي

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

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  1 -  فاقد خوابگاه
 غذايي

حل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع م(دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه 25783  )در اتوبان تهران كرج

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  5 - 
 نوبت دوم 25681  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري غذايي

محل انجام رساله در پژوهشكده صنايع 
فناوري  مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست علوم و 7 - .باشد غذايي جهاددانشگاهي در مشهد مي

 غيرانتفاعي 25911  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد  7 - 
 غيرانتفاعي 26019 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  غذايي

 )1كد ضريب (شناسي كشاورزي  حشره - 1314

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  شناسي كشاورزي حشره 1 -  ابگاهفاقد خو
 روزانه 25785  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25683  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزي حشره 5 -
 )1كد ضريب (شناسي گياهي  بيماري - 1315

 نوبت دوم 25684  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهي بيماري 5 -
 )1كد ضريب (مهندسي مكانيك بيوسيستم  - 1319

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25788  )در اتوبان تهران كرج

 نوبت دوم 25685  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهندسي  5 -
 )2كد ضريب (مهندسي مكانيك بيوسيستم  - 1319

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 1 -  فاقد خوابگاه
 تجديدپذير

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه 25790  )بان تهران كرجدر اتو

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  1 - فاقد خوابگاه
 برداشت

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس 
 روزانه 25794  )در اتوبان تهران كرج

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي 5 - 
 نوبت دوم 25686  و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي  تجديدپذير

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از  5 - 
 نوبت دوم 25688  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري برداشت

 )1كد ضريب (بيوتكنولوژي كشاورزي  - 1324
وبت دومن 25689  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 5 -  

 )1كد ضريب (توسعه روستايي  - 1325

محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع (دانشگاه تربيت مدرس  توسعه روستايي 1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 25797  )در اتوبان تهران كرج

 

******************************************* 
  هــــــنرد گروه هاي تحصيلي كارشناسي ارش كدرشته محل -5جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (اي و مديريت شهري  ريزي شهري، منطقه مجموعه برنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25799  يت مدرسدانشگاه ترب ريزي شهري برنامه 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه طراحي شهري  - 1351
 روزانه 25801  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 1 -  فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352
 روزانه 25802  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 5 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25835  چالوس -يندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پو مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25923  قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25904  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25915  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25945  ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25855  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25967  چالوس - غيرانتفاعي عالمه حلي  موسسه مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25865  اصفهان - ناوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و ف مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 25869  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي معماري 20 -
 غيرانتفاعي 26006 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  مهندسي معماري 20 -
فاعيغيرانت 25989 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي معماري 20 -  

 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352
 روزانه 25804  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 3 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25918  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري منظر 20 -
 )6كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

 غيرانتفاعي 25917  تهران -اتم دانشگاه غيرانتفاعي خ معماري داخلي 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

 روزانه 25805  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 1 -  فاقد خوابگاه
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

 روزانه 25808  دانشگاه تربيت مدرس سينما 1 -  فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 25939  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر نماسي 20 -



 )13/03/1397   اطالعيه اول( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس يمااطالعيه اصالحيات دفترچه راهن
 

 صفحه 11

 )4كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25811  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 9 -  فاقد خوابگاه
 - شرايط در انتهاي دفترچه  - ويژه طالب 

 روزانه 25972 واحد قم -سالمي ايران دانشكده صدا و سيماي جمهوري ا ادبيات نمايشي 10 - فقط مرد
 - شرايط در انتهاي دفترچه  - ويژه طالب 

 روزانه 25971 واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 10 - فقط زن
 نوبت دوم 25974 واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 - شرايط در انتهاي دفترچه  - ويژه طالب 
 نوبت دوم 25973 واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 10 - فقط زن

 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357
نهروزا 25813  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 1 -  فاقد خوابگاه  

 غيرانتفاعي 25875  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

 روزانه 25814  دانشگاه تربيت مدرس )انيميشن(تصوير متحرك  1 -  فاقد خوابگاه
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

 روزانه 25816  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 1 -  فاقد خوابگاه
 )5كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

 غيرانتفاعي 25986 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  عكاسي 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359

 روزانه 25817  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 1 -  فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 25890  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  پژوهش هنر 20 -
 غيرانتفاعي 25944  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره  پژوهش هنر 20 -

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
 روزانه 25819  بيت مدرسدانشگاه تر هنر اسالمي گرايش نگارگري 1 -  فاقد خوابگاه

 غيرانتفاعي 25824  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 -
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

 روزانه 25821  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 1 -  فاقد خوابگاه
 مجازي  25968 دانشگاه تهران و ساختمديريت پروژه  35 - آموزش محور

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361
 غيرانتفاعي 25962  )ويژه خواهران( موسسه غيرانتفاعي رسام ـ كرج معماري و انرژي 20 -  فقط زن

********************************************  
 



 )19/03/1397 دوم  اطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 1

  :ها و مؤسسات اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه) الف
درج شده است كه داوطلبـان الزم   )267تا  244صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 

  .مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  هاي اطالع رساني دانشگاه است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
 www.ut.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه تهران *

پـذيرش دانشـجو در ايـن     -2 .هاي فنـي  محل تحصيل پرديس دانشكده -1 :هلند IHEبصورت دوره مشترك با دانشگاه » مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب -26080«شرايط پذيرش در رشته محل 
المللي برگـزار شـده و نيازمنـد تسـلط كامـل داوطلـب بـه زبـان          ه با حضور استادان و دانشجويان ايراني و بيندور -3. دوره به صورت متمركز و از طريق معرفي چند برابر ظرفيت و مصاحبه انجام خواهد شد

  .و دريافت خواهد شد محاسبه) هاي ثابت و متغير تركيب شهريه(هاي خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان ساز و كار  هزينه دوره معادل شهريه دانشجويان پرديس -4 .انگليسي است
 www.atu.ac.ir :نشاني وبگاه  عالمه طباطبايي ـ تهراندانشگاه  *

 موسسـه  كـه محـل تحصـيل آنهـا در    » اي مطالعات منطقـه «رشته  13804و  13798هاي  رشته محلكدو همچنين » سنجي بيم گرايش آمار«رشته  17832و  17795هاي  محل رشتهكد در دانشجو پذيرش
  .باشد مي انگليسي زبان به اكو بيمه عالي آموزش موسسه در آموزش همچنين. خواهد بوداز طريق آزمون كتبي و مصاحبه به زبان انگليسي  باشد، مياكو  بيمه عالي آموزش

 www.ghiaseddin.ac.ir :نشاني وبگاه  الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غياثغيرانتفاعي  دانشگاه *
  .ارتقاء يافته استالدين جمشيد كاشاني ـ آبيك  غياثغيرانتفاعي الدين جمشيد كاشاني به دانشگاه  غياثمؤسسه غيرانتفاعي 

 www.mofidu.ac.ir :نشاني وبگاه  مفيد ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي  *
ها و مراكز وابسته  رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشهاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين  نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1

شهريه  - 3. را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2. به دانشگاه مفيد الزامي است
توانند از بورسيه  در صورت كسب حدنصاب علمي و شرايط و ضوابط دانشگاه مي كارشناسي ارشدالب شركت كننده در آزمون ط -4. تحقيقات و فناوري خواهد بود ،ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم دوره

  .مراجعه نمايند فوق نشگاه به نشانيداوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دا -5. دانشگاه بهرمند شوند
 www.jdeihe.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ جهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نمايند فوق به نشاني موسسه وبگاهبه در خصوص شرايط و ضوابط مؤسسه داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر 
 www.arq.ac.ir :وبگاه نشاني  ـ قزوين عالمه رفيعيمؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نمايند فوق به نشاني موسسه وبگاهبه در خصوص شرايط و ضوابط مؤسسه داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر 
 www.fatemiyehshiraz.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران( فاطميه شيرازمؤسسه غيرانتفاعي  *

  071- 32351488و    32350630: تلفن            7173714659 :كدپستي                29كوچه  ،چهارراه هنگ و بنفشهفاصل  حد ،بلوار استقالل ،شيراز: نشاني
********************************************  

  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ب
 مجموعه نام دانشگاهرديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته ضريب
 مورد و يا موارد اصالحي تحصيل

نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 16504 روزانه شيمي آلي /شيمي  2 1203 رشت -دانشگاه گيالن   1
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 16604 پرديس خودگردان شيمي آلي /شيمي  2 1203 رشت -دانشگاه گيالن  2
نفر 28نفر به  20افزايش ظرفيت از 16997 روزانه فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 دانشگاه صنعتي اصفهان 3
نفر 22نفر به  20افزايش ظرفيت از 17013 روزانه فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 رشت -دانشگاه گيالن  4
نفر 22نفر به  20ظرفيت از افزايش 17397 پرديس خودگردان فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 رشت -دانشگاه گيالن  5
 با همكاري پژوهشگاه ابن سينا17552 غيرانتفاعي اخالق زيستي 1 1206 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  6
نفر 23نفر به  20افزايش ظرفيت از 17565 روزانه ژنتيك 2 1206 رشت -دانشگاه گيالن  7
نفر 23نفر به  20افزايش ظرفيت از 17583 خودگردانپرديس  ژنتيك 2 1206 رشت -دانشگاه گيالن  8
 نفر 11نفر به  20كاهش ظرفيت از 17943 روزانه آناليز /رياضي محض  1 1208 كرمانشاه -دانشگاه رازي   9

 نفر 10نفر به  15كاهش ظرفيت از 19116 غيرانتفاعي هاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره /مهندسي برق  1 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  10
نفر 22نفر به  20افزايش ظرفيت از 19591 روزانه مخابرات سيستم /مهندسي برق  5 1251 دانشگاه صنعتي اصفهان  11
 نفر 10نفر به  15كاهش ظرفيت از 19699 غيرانتفاعي مخابرات امن و رمزنگاري /مهندسي برق  5 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  12
 نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 21012 نوبت دوم مديريت منابع آب /مهندسي عمران  1 1264 دانشگاه تهران  13
 نفر 20نفر به  5افزايش ظرفيت از 21399 غيرانتفاعي محيط زيست /مهندسي عمران  1 1264 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   14
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 21519 روزانه طراحي كاربردي /مهندسي مكانيك  2 1267 دانشگاه صنعتي اصفهان  15
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 21567 نوبت دوم طراحي كاربردي /مهندسي مكانيك  2 1267 دانشگاه صنعتي اصفهان  16
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 21604 پرديس خودگردان طراحي كاربردي /مهندسي مكانيك  2 1267 دانشگاه صنعتي اصفهان  17
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 22083 روزانه شناسايي و انتخاب مواد مهندسي /مهندسي مواد  1 1272 دانشگاه صنعتي اصفهان  18
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 22156 خودگردانپرديس  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي /مهندسي مواد  1 1272 دانشگاه صنعتي اصفهان  19
نفر 20نفر به  10افزايش ظرفيت از 22742 غيرانتفاعي هاي كامپيوتري شبكه /مهندسي كامپيوتر  3 1277 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان   20
نفر 24نفر به  20ظرفيت از افزايش 22890 روزانه الياف /مهندسي نساجي  1 1283 دانشگاه صنعتي اصفهان  21
نفر 22نفر به  20افزايش ظرفيت از 22900 روزانه فناوري /مهندسي نساجي  1 1283 دانشگاه صنعتي اصفهان  22
 نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از 23572 غيرانتفاعياقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي/  اقتصاد كشاورزي 1 1304 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   23
 نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از 23795 غيرانتفاعي درختان ميوه/ علوم و مهندسي باغباني 1 1305 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا   24
 نفر 7به  نفر 5افزايش ظرفيت از 24440 غيرانتفاعي صنايع غذايي /علوم و مهندسي صنايع غذايي 1 1313 اروميه –موسسه غيرانتفاعي صبا   25
 نفر 10نفر به  15كاهش ظرفيت از 25963 غيرانتفاعي هاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره /مهندسي برق  1 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  26
 نفر 10نفر به  15كاهش ظرفيت از 25964 غيرانتفاعي مخابرات امن و رمزنگاري /مهندسي برق  5 1251 مشهد - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا  27

********************************************  
  :12/3/97و اطالعيه مورخ  هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) ج

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (و ادبيات فارسي زبان  - 1101

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 26051 سنندج -دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 )1كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
 غيرانتفاعي 26084 )ويژه خواهران(موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز  شناسي عمومي روان 20 - فقط زن

 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران  مديريت رسانه 5 - 
خودگردانپرديس  26085 )تهران هاي امسال در ورودي صرفا  

 )3كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138
 روزانه 26087 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نگاري روزنامه 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26088 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نگاري روزنامه 10 - درمفقط  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 26089 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نگاري روزنامه 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 پرديس خودگردان 26078 )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 15 -
 پرديس خودگردان 26079 )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران  وري مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 15 -



 )19/03/1397 دوم  اطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 2

  پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 26086 گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش گرانش و كيهانفيزيك  3 -
 روزانه 26049 بوشهر - دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 -
 نوبت دوم 26050 بوشهر - دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -

 )2كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208
 روزانه 26077 دانشگاه تربيت مدرس گرايش رياضيات زيستي رياضي كاربردي 5 -

 )1كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209
 روزانه 26047 دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 -

 روزانه 26048 دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 1 - فاقد خوابگاه
  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 26072 تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 مجازي دولتي 26064 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور

 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 روزانه 26069 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي اطالعاتي صنايع گرايش سيستممهندسي  6 -
 نوبت دوم 26070 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي اطالعاتي مهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -

 پرديس خودگردان 26071 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي اطالعاتي مهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )4كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

 روزانه 26062 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 -
 روزانه 26063 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 1 - فاقد خوابگاه

 )1كد ضريب ( مجموعه مهندسي عمران - 1264
 - كشور هلند  IHEمشترك با دانشگاه 

 مشترك 26080 دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 5 - ابتداي همين اطالعيهشرايط در 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 روزانه 26067 دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 34 -

 پرديس خودگردان 26068 دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276

اي هاي شبكه مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 7 -  روزانه 26065 دانشگاه تربيت مدرس
اي هاي شبكه مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه 5 - فاقد خوابگاه   روزانه 26066 دانشگاه تربيت مدرس

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي هوافضا  -  1279
مشترك با دانشگاه دوستي ملل روسيه 

)RUDN ( - شرايط در انتهاي دفترچه 
 مشترك 26081 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 15 -
 مشترك 26082 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 15 -

  كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره متمم 
 )4كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 26055 سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 5 -
 روزانه 26054 سنندج -كردستان  دانشگاه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 5 -

 )5كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303
 نوبت دوم 26053 سنندج -دانشگاه كردستان  هاي هرز اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -
 روزانه 26052 سنندج -دانشگاه كردستان  هاي هرز اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 -

 )6كد ضريب (زراعت و اصالح نباتات مجموعه  - 1303
 روزانه 26073 دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 5 -
 نوبت دوم 26074 دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 5 -

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي باغباني  - 1305
 محل تحصيل

 مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير
 روزانه 26075 )مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -
 نوبت دوم 26076 )مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي جنگل  - 1307

برداري  بهره علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 5 - 
 روزانه 26060 سنندج -دانشگاه كردستان  جنگل

برداري  علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره 2 - 
 نوبت دوم 26061 سنندج -دانشگاه كردستان  جنگل

 )1كد ضريب (مجموعه علوم دام و طيور  - 1309
 روزانه 26056 سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 -
 نوبت دوم 26057 سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 -

 )3كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311
 روزانه 26058 سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي آبزيان علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 5 -
 نوبت دوم 26059 سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي آبزيان علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 -

********************************************  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  
 



 )20/03/1397 وم  ساطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 1

  :ها و مؤسسات اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه) الف
درج شده است كه داوطلبـان الزم   )267تا  244صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 

  .مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  دانشگاههاي اطالع رساني  است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
 www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ تهران رسمدت بيرتدانشگاه  *

  .درج شده است» فاقد خوابگاه«باشد كه در يكي از آنها در بخش توضيحات رشته محل قيد  هاي دوره روزانه داراي دو رشته محل مشابه مي تربيت مدرس در بيشتر رشته گرايشدانشگاه 
 www.uswr.ac.ir :نشاني وبگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهراندانشگاه  *
  .باشد انشگاه فاقد امكانات خوابگاهي ميد -2. سالمت كامل باشندو روحي در جسمي لحاظ كليه پذيرفته شدگان بايستي از  -1

 www.srttu.edu :نشاني وبگاه  تهران  ي ـيتربيت دبير شهيد رجادانشگاه  *
  .باشد اي داوطلبان آزاد مياين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي بر -2. باشد ويژه داوطلبان آزاد مي) هاي جديد كدرشته محل(اين اطالعيه » د«هاي مندرج در بند  كليه كدرشته محل -1

********************************************  
  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ب
 مجموعه نام دانشگاهرديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب
 مورد و يا موارد اصالحي تحصيل

كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 12822 روزانه مديريت آموزشي 3 1117 )ع(دانشگاه امام صادق   1
،دراين مجموعه امتحاني و كدضريب

هاي  كه صرفاً مجاز به انتخاب دوره
توانند اين  باشند، مي غير روزانه مي

 .انتخاب نمايند را اه رشته محلدك
13668 روزانه خانواده حقوق گرايش حقوق و اسالمي معارف 9 1126 )ع(دانشگاه امام صادق  2
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 15427 مجازي كسب و كار جديد /كارآفريني  7 1142 تهران -گاه شهيد بهشتي دانش 3
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 15432 مجازي سازماني /كارآفريني  7 1142 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 17385 مجازي فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 17386 مجازي اي فيزيك هسته /فيزيك  1 1204 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  6
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 18556 مجازي محاسبات علمي /علوم كامپيوتر  1 1209 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  7
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 18557 مجازي الگوريتم و نظريه محاسبه /علوم كامپيوتر  1 1209 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  8
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 19038 مجازي مدارهاي مجتمع الكترونيك /مهندسي برق  1 1251 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   9

نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 19040 مجازي هاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره /مهندسي برق  1 1251 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   10
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19041 مجازي رونيك ديجيتالهاي الكت سيستم /مهندسي برق  1 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19282 مجازي هاي قدرت سيستم /مهندسي برق  2 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19285 مجازي يهاي انرژ ريزي و مديريت سيستم برنامه /مهندسي برق  2 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13
نفر 40نفر به  10افزايش ظرفيت از 19466 مجازي هاي الكتريكي  الكترونيك قدرت و ماشين /مهندسي برق  3 1251 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14
 نفر 7نفر به  5زايش ظرفيت از اف20027 روزانه ترموسينتيك و كاتاليست /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه شيراز  15
نفر 18نفر به  12افزايش ظرفيت از 20058 روزانه فرآيندهاي جداسازي /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه فردوسي مشهد  16
 نفر 6نفر به  4افزايش ظرفيت از 20186 نوبت دوم فرآيندهاي جداسازي /مهندسي شيمي  1 1257 دانشگاه فردوسي مشهد  17
نفر 30نفر به  20افزايش ظرفيت از 25798 روزانه طراحي فرآيند /مهندسي شيمي  1 1257 اه شيرازدانشگ  18
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20377 مجازي ها سازي سيستم بهينه /مهندسي صنايع  1 1259 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   19
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20457 مجازي هاي كالن سيستم /مهندسي صنايع  2 1259 تهران -طوسي  نصيرالديندانشگاه صنعتي خواجه   20
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20515 مجازي هاي مالي سيستم /مهندسي صنايع  4 1259 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   21
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 20517 مجازي لجستيك و زنجيره تأمين /مهندسي صنايع  4 1259 تهران -ين طوسي نصيرالددانشگاه صنعتي خواجه   22
 نفر 11نفر به  5افزايش ظرفيت از 20768 روزانه راه و ترابري /مهندسي عمران  1 1264 دانشگاه تهران  23
 نفر 5نفر به  2افزايش ظرفيت از 20997 نوبت دوم راه و ترابري /مهندسي عمران  1 1264 دانشگاه تهران  24
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 21091 مجازي مديريت ساخت /مهندسي عمران  1 1264 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   25
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 21093 مجازي محيط زيست /مهندسي عمران  1 1264 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   26
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22148 مجازي شناسايي و انتخاب مواد مهندسي /مهندسي مواد  1 1272 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   27
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22150 مجازي دن فلزاتدا شكل /مهندسي مواد  1 1272 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   28
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22436 مجازي هاي كامپيوتري معماري سيستم /مهندسي كامپيوتر  1 1277 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   29
نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از 22620 مجازي افزار نرم /مهندسي كامپيوتر  3 1277 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   30

********************************************  
  :حذفيات) ج
  .ها انجام نخواهد شد پذيرش دانشجو در آنحذف شده و هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته  محل  هاي مندرج در جدول نيز از مجموعه كدرشته كدرشته محل -

  مجموعه نام دانشگاه رديف
 امتحاني

  كد
 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب

 تحصيل
 10085 نوبت دوم زبان و ادبيات فارسي 1 1101 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   1
 11183 پيام نور اقتصاد و تجارت الكترونيك  /اقتصادي  علوم  1 1105 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  2
فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي  /فيزيولوژي ورزشي  2 1106 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3  11353 نوبت دوم 
تغذيه ورزش /فيزيولوژي ورزشي  2 1106 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4  11398 نوبت دوم 
 12109 نوبت دوم علوم قرآن و حديث 1 1111 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  5
 12529 نوبت دوم فلسفه و حكمت اسالمي 1 1113 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  6
 12709 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  7
 12710 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 تهران جنوب -گاه پيام نور استان تهران دانش 8
 12711 مجازي پيام نور اخالق كاربردي /اخالق  5 1116 مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد   9

ريزي درسي برنامه 1 1117 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   10  12746 نوبت دوم 
 13143 نوبت دوم آموزش زبان انگليسي 1 1121 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   11
شناسي تربيتي روان 6 1133 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   12  14144 نوبت دوم 
 16088 هروزان شناسي اقتصادي زمين/ علوم زمين  2 1201 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   13
شيمي فيزيك /شيمي  1 1203 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   14  16403 نوبت دوم 
فيزيك ماده چگال /فيزيك  1 1204 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   15  17228 نوبت دوم 
 18033 نوبت دوم رياضي محض 1 1208 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   16
آناليز عددي /رياضي كاربردي  2 1208 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   17  18343 نوبت دوم 
 18811 نوبت دوم علوم محيط زيست 2 1215 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   18
مخابرات ميدان و موج /مهندسي برق  4 1251 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   19  19534 نوبت دوم 
مخابرات سيستم /مهندسي برق  5 1251 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   20  19627 نوبت دوم 
كنترل /مهندسي برق  6 1251 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   21  19745 نوبت دوم 
زلزله /مهندسي عمران  1 1264 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   22  20950 نوبت دوم 
سيستم محركه خودرو /مهندسي مكانيك  5 1267 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   23  21882 نوبت دوم 
هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت /هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده 1 1312 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   24  24342 نوبت دوم 



 )20/03/1397 وم  ساطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 2

  :يلبقي ها هعيالطا و هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) د
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره متمم 

 )1كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

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

 نوبت دوم 26109 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

ريزي  شهري گرايش برنامه ريزي نامهجغرافيا و بر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 26132 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آفريني شهري مسكن و باز

 )2كد ضريب (مجموعه علوم ورزشي  - 1106

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و  8 - 
 نوبت دوم 26110 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تندرستي

 نوبت دوم 26111 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 -
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآني  - 1111

 نوبت دوم 26112 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 8 -
 )1كد ضريب (عه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق مجمو - 1112

 مجازي پيام نور 26129 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم  - 1113

 نوبت دوم 26113 تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت فلسفه و حكمت اسالمي 5 -
 )5كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

 مجازي پيام نور 26128 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 
 مجازي پيام نور 26130 افقمركز ب -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 
 مجازي پيام نور 26131 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
 نوبت دوم 26114 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسي برنامه 8 -

 )9كد ضريب (عه علوم تربيتي مجمو - 1117
 روزانه 26104 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  دبستاني علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -

 )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121
 نوبت دوم 26115 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 20 -

 )6كد ضريب (شناسي  جموعه روانم -  1133
 نوبت دوم 26116 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتي روان 6 -

 )5كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
 روزانه 26105 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استثنايي كودكان  و آموزش  شناسي  روان 9 -

 )1د ضريب ك(مشاوره  - 1143
 روزانه 26106 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -
 روزانه 26107 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 5 -

  

  هياپهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره متمم 
 )2كد ضريب (علوم زمين  - 1201

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 26133 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصادي علوم زمين گرايش زمين 5 -
 )1كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

 نوبت دوم 26117 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

 نوبت دوم 26118 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -
 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 نوبت دوم 26119 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 11 -
 )2كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208

 نوبت دوم 26120 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -

و  ديفرانسيل   ي كاربردي گرايش معادالترياض 9 - 
 روزانه 26103 كرمانشاه -دانشگاه رازي  ديناميكي هاي  سيستم

 )2كد ضريب (زيست  مجموعه علوم محيط - 1215
 نوبت دوم 26121 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 15 -

  

  يسدنهم و ينفهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 
 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 نوبت دوم 26122 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجم 5 -
 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 نوبت دوم 26123 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 -
 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 نوبت دوم 26124 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 9 -
 روزانه 26099 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي برق گرايش كنترل 17 -
 نوبت دوم 26100 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي برق گرايش كنترل 16 -



 )20/03/1397 وم  ساطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 3

 )1كد ضريب (برداري  مهندسي نقشه -  1263

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

 روزانه 26101 دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافي مهندسي نقشه 8 -
 نوبت دوم 26102 دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافي مهندسي نقشه 4 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
 نوبت دوم 26125 تهران -بيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تر مهندسي عمران گرايش زلزله 11 -

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 نوبت دوم 26126 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276
 مجازي 26108 رشت -دانشگاه گيالن  ي اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناور 40 - آموزش محور 

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 26093 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 26094 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 3 - 
 پرديس خودگردان 26095 دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 7 - 
 روزانه 26096 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

اطي و هاي ارتب مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 26097 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26098 دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 26090 تهران -نصيرالدين طوسي ه صنعتي خواجه دانشگا كامپيوتري

هاي ارتباطي و  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 26091 تهران -نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  كامپيوتري

و هاي ارتباطي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 15 - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26092 تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  كامپيوتري
  

  يعيبط عبانم و يزرواشكهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -4جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (هاي سلولزي  مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  1312

  توضيحات
 پذيرش ظرفيت

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

 اول دوم

هاي سلولزي گرايش  مهندسي صنايع چوب و فرآورده 5 - 
 نوبت دوم 26127 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت
  

********************************************  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
 



)21/03/1397 چهارم  اطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 1

  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) الف
 مجموعه نام دانشگاهرديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب
 مورد و يا موارد اصالحي تحصيل

نفر 20نفر به  15افزايش ظرفيت از 11215 غيرانتفاعي اقتصاد نظري / علوم اقتصادي 1 1105 قم -غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  1
نفر 20نفر به  15افزايش ظرفيت از 12714 غيرانتفاعي فلسفه اخالق / اخالق 5 1116 قم -غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  2

********************************************  
  :حذفيات) ب

  .انجام نخواهد شد اه نآهاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده و پذيرش دانشجو در  محل  از مجموعه كدرشتهذيل ندرج در جدول م  ياه كدرشته محل -
  مجموعه نام دانشگاه رديف

 امتحاني
  كد

 كدمحل دوره گرايش/ نام رشته  ضريب
 تحصيل

نالك ياه متسيس شيارگ/  عيانصمهندسي  2 1259 نارهت - يمزراوخدانشگاه   1  20459 نادرگدوخ سيدرپ 
سراميك/ مهندسي مواد  4 1272 شيرازدانشگاه   2  22228 روزانه 

********************************************  
  :هاي قبلي و اطالعيه هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) ج

  تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيهاي  كدرشته محل -1جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب ( مجموعه علوم ورزشي - 1106

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

 نوبت دوم 26134 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 -
 )5كد ضريب (مجموعه علوم ورزشي  - 1106

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  نوبت دوم 26135 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  5 - 
 نوبت دوم 26136 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  هاي ورزشي سازمان

 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم  - 1113
 نوبت دوم 26137 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 3 -

 )3كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
 نوبت دوم 26138 تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  مديريت آموزشي 3 -

 )1كد ضريب (مشاوره  - 1143
 نوبت دوم 26139 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148
 روزانه 26163 دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 -

 پرديس خودگردان 26164 دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
  

  پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم  كدرشته محل -2جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (مجموعه شيمي  - 1203

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

 نوبت دوم 26140 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي 8 -
 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204

 نوبت دوم 26141 تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  شناسي فيزيك گرايش گرانش و كيهان 14 -
 نوبت دوم 26142 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 -
 نوبت دوم 26143 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 6 -

 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208
 نوبت دوم 26144 تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  آموزش رياضي 8 -

  

  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
دوم تحصيليدوره   تحصيل  اول

 نوبت دوم 26145 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -
هاي ميكروونانوالكترونيك مهندسي برق گرايش افزاره 8 -  نوبت دوم 26146 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
 نوبت دوم 26147 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 6 -

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 نوبت دوم 26148 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي

 )1كد ضريب (برداري  مهندسي نقشه -  1263
 نوبت دوم 26149 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دور مهندسي نقشه 6 -

هاي اطالعات  برداري گرايش سيستم مهندسي نقشه 8 - 
 نوبت دوم 26150 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  )GIS(جغرافيايي 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
 نوبت دوم 26151 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 26152 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
 نوبت دوم 26153 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مكانيك گرايش ساخت توليدمهندسي  6 -



)21/03/1397 چهارم  اطالعيه ( 1397ارشد ناپيوسته سال  يانتخاب رشته آزمون كارشناس ياطالعيه اصالحيات دفترچه راهنما
 

 صفحه 2

  
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

 نوبت دوم 26154 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

 روزانه 26165 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 25 -
 نوبت دوم 26155 تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
 نوبت دوم 26166 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
 روزانه 26167 دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش الكتروسراميك 6 -

 )1كد ضريب (متالورژي مجموعه مهندسي مواد و  -  1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 11 -  نوبت دوم 26156 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
 نوبت دوم 26157 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 -

 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277
 نوبت دوم 26158 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -

 

  هـــنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -5جدول شماره متمم 
 )1كد ضريب (مجموعه طراحي شهري  - 1351

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

 نوبت دوم 26159 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 5 -
 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

 نوبت دوم 26160 تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  مهندسي معماري 12 -
 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

 نوبت دوم 26161 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 5 -
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358

 نوبت دوم 26162 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 5 -
  

********************************************  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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:مؤسساتها و  دانشگاهشرايط و ضوابط اختصاصي اصالحات مربوط به ) الف
درج شده است كه داوطلبـان الزم )267تا  244صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست دانشگاهساير شرايط و ضوابط 

.مطلع گردندنيز هاي ذيربط از جزئيات آن  دانشگاههاي اطالع رساني  است ضمن مطالعه دقيق آنها، با مراجعه به پايگاه
  www.ri-khomeini.ac.ir :هنشاني وبگاو انقالب اسالمي) س(امام خمينيپژوهشكده  *
اطـالع از شـرايط عمـوميبـراي  پژوهشـكده   نياهاي  تحصيل در رشته نايضاقتم -2. تفرگ دهاوخ تروصپژوهشكده از طريق مصاحبه  نياهاي  پذيرش در كليه رشته محل -1

  021-51085000 :تلفن ). ره(خميني قم، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام ـ بان تهراناتو: نشاني -3 .مراجعه نمايند قوف به نشاني ، به وبگاه پژوهشكدهپذيرش دانشجو
  www.iribu.ac.ir :هنشاني وبگاناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص هاگدانش *

آموختگان دانشگاه صدا و سيما در صورت احراز شـرايط علمـي و صـالحيت رساند كليه دانش ، به اطالع ميدفترچه راهنماي انتخاب رشته 249عالوه بر شرايط مندرج در صفحه 
  .دمآخواهند  ردسازمان صدا و سيما استخدام  هبعمومي، 

 www.knut.ac.ir :هنشاني وبگانارهت ـ يسوط نيدلاريصن هجاوخ يتعنصدانشگاه * 
صـنعتي خواجـه دانشـگاه  در شـدگان  پذيرفتـه  تحصـيل  اصلي محل. شود پذيرش از طريق مصاحبه انجام مي :يصنعت مديريت سازمان همكاري با هاي هدور در دانشجو پذيرش شرايط

همكـاري با«قيد  با و دانشگاه توسط منحصراً آموختگان دانش تحصيلي مدرك .شد خواهد برگزار صنعتي مديريت سازمان محل در نيز دروس از برخي. باشد نصيرالدين طوسي مي
  .باشند برخوردار رشته اين با مرتبط هاي هحوز در كار سابقه از كه است متقاضياني با كار و كسب مديريت رشته در دانشجو پذيرش اولويت .شود مي صادر» سازمان مديريت صنعتي

********************************************  
:يلبق ياه هيعالطا و هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل )ب

علوم انسانيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  حلكدرشته م -1جدول شماره متمم 
)2كد ضريب (تاريخ  - 1107

توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  - 6 ب اسالميتاريخ گرايش تاريخ انقال و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26170  روزانه
 )3كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 - 26171  روزانه
 )1كد ضريب (ـ فقه و حقوق مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26172  روزانه
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم  - 1113

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  عرفان اسالمي 3 - و انقالب اسالمي) س(شكده امام خمينيپژوه 26173  روزانه
 )1كد ضريب (مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان  -  1114

سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  عرفان اسالمي 3 - و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني 26174  روزانه
)3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

- 6 ي اطفال و نوجوانانحقوق كيفر دانشگاه تهران 26168  روزانه
- 4 حقوق كيفري اطفال و نوجوانان دانشگاه تهران 26169  نوبت دوم

 )4كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
سايت اينترنتي پژوهشكدهشرايط در  در اسالم سياسي  انديشه  6 - اسالمي و انقالب) س(پژوهشكده امام خميني 26175  روزانه

 )1كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  اجتماعي  ارتباطات علوم  10 - دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26179  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 5 اجتماعي  ارتباطات علوم  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26178  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 15 اجتماعي  ارتباطات علوم  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26180  نوبت دوم
 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  مديريت رسانه 10 - دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26182  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 5 مديريت رسانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26181  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 15 مديريت رسانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26183  نوبت دوم
 )1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148

انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير
هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي 

مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 15 - تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي 26187  نوبت دوم
مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 26188  نوبت دوم

يسدنهم و ينفهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره متمم 
)5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

توضيحات
پذيرش  ظرفيت

نيمسال گرايش/ عنوان رشته  ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز كدمحل
تحصيل دوم دوره تحصيلي  اول

شرايط در انتهاي دفترچه –فقط مرد  - 7 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26185  روزانه
شرايط در انتهاي دفترچه –فقط زن  - 3 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26184  روزانه

شرايط در انتهاي دفترچه - 10 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 26186  نوبت دوم
)1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 26176 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه
سازي و كنترل سازي، شبيه مهندسي شيمي گرايش مدل 4 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  26177  نوبت دوم

  )2كد ضريب ( عيانصمهندسي  - 1259
انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير

هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي  تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي نالك ياه متسيس شيارگ عيانص يسدنهم 10 - 26189  نوبت دوم

  )4كد ضريب ( عيانصمهندسي  - 1259
انتفاعي مديريتبا همكاري سازمان غير

هحفص نيمه يالاب شرايط در -صنعتي  تهران -الدين طوسي ردانشگاه صنعتي خواجه نصي نيمأت هريجنز و كيتسجل شيارگ عيانص يسدنهم 10 - 26190  نوبت دوم

********************************************  
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


