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  1صفحه 

  وم انسانيگروه عل
  زبان و ادبيات فارسي - 2101

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  3 زبان و ادبيات فارسي روزانه  1001  دانشگاه اراك
5 زبان و ادبيات فارسي روزانه  1005  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
3 يات فارسيزبان و ادب روزانه  5557  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
2 زبان و ادبيات فارسي روزانه  1017  دانشگاه شهركرد
3 زبان و ادبيات فارسي روزانه  1026  سنندج -دانشگاه كردستان 
3 زبان و ادبيات فارسي روزانه  1030  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
1 روزانه  1045  دانشگاه شهركرد  دبيات فارسيزبان و ا ادبيات عرفاني
2 روزانه  1050  خرم آباد - دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني
3 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  1060  دانشگاه اراك
1 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  1063  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
1 يزبان و ادبيات فارس نوبت دوم  1069  دانشگاه سمنان
4 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  1070  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
1 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  1075  رشت -دانشگاه گيالن 

 زبان و ادبيات فارسي  2 
تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1091  جنوب

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   زبان و ادبيات فارسي ماسيادبيات ح 1 
 پيام نور  1092  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 2 
 پيام نور  1093  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -ور استان تهران دانشگاه پيام ن  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 1 
 پيام نور  1094  تحصيالت تكميلي تهران

1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان  1098  تهران -دانشگاه خوارزمي 
1 زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان  1100  دانشگاه سمنان
3 زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان  1101  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1104  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1105  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني

4 حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت پرديس خودگردان  1107  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي
 جغرافياي سياسي - 2103

  2 جغرافياي سياسي نوبت دوم  1113  دانشگاه فردوسي مشهد
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري -  2104

  1 جغرافيا و برنامه ريزي شهري نوبت دوم  1126  اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1127  تحصيالت تكميلي تهران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه جغرافيا و برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان  1131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 و برنامه ريزي روستايي جغرافيا - 2105

  3  
جغرافيا و برنامه ريزي 

 روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1140  تحصيالت تكميلي تهران

  1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
جغرافيا و برنامه ريزي 

 روستايي
پرديس خودگردان  5482  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 مورفولوژيژئو - 2106

  1 ژئومورفولوژي روزانه  1150  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 ژئومورفولوژي نوبت دوم  1154  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئومورفولوژي پرديس خودگردان  1156  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 آب و هواشناسي - 2107

  1 )اقليم شناسي(آب و هواشناسي روزانه  1165  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 )اقليم شناسي(آب و هواشناسي نوبت دوم  1168  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران )اقليم شناسي(آب و هواشناسي دانپرديس خودگر  5484  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 زبان و ادبيات عرب - 2110

  2 زبان و ادبيات عرب روزانه  1182  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب پرديس خودگردان  1210  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب پرديس خودگردان  1211  اه شيرازدانشگ

 علوم اقتصادي -  2112

  2 روزانه  1227  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد پولي
2 روزانه  1241  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي
1 روزانه  1254  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي
1 روزانه  1260  دانشگاه سمنان  صاديعلوم اقت اقتصاد بين الملل
1 روزانه  1268  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اي اقتصاد شهري و منطقه
1 نوبت دوم  1288  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي
1 نوبت دوم  1289  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي
1 نوبت دوم  1292  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي اقتصادي توسعه
2 نوبت دوم  1296  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي
1 نوبت دوم  1300  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل
1 نوبت دوم  1304  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي اقتصاد مالي
1 نوبت دوم  1306  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اي طقهاقتصاد شهري و من

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصادسنجي 2 
 پيام نور  1314  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 
 نورپيام   1315  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 2 
 پيام نور  1316  تحصيالت تكميلي تهران
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  2صفحه 

  علوم اقتصادي -  2112  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   يعلوم اقتصاد اقتصاد بخش عمومي 2 
 پيام نور  1317  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 2 
 پيام نور  1318  تحصيالت تكميلي تهران

3 فقط مرد غيرانتفاعي  1319  دانشگاه غير انتفاعي عدالت  علوم اقتصادي اقتصاد پولي

دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 2 
 غيرانتفاعي  1321  اصفهان -

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1329  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد پولي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1330  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه  علوم اقتصادي اقتصاد پولي
4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1332  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1336  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل

2 رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ پرديس خودگردان  1338  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1339  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل

 اقتصاد نفت و گاز -  2113

  2 حقوق و قراردادهاي نفت و گاز روزانه  1341  )ع(دانشگاه امام صادق   اقتصاد نفت و گاز
3 روزانه  1342  )ع(دانشگاه امام صادق   اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز

 مديريت ورزشيـ تربيت بدني  - 2115

  1 
مديريت اوقات فراغت و 

 هاي تفريحي ورزش
 روزانه  1343  دانشگاه صنعتي شاهرود  مديريت ورزشي

 1 ل تحصيل تهرانمح
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه  5525  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت ورزشي

 1 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه  1359  سنندج -دانشگاه كردستان   مديريت ورزشي

 1 
مديريت اوقات فراغت و 

 هاي تفريحي ورزش
 نوبت دوم  1361  ي شاهروددانشگاه صنعت  مديريت ورزشي

 2 
مديريت راهبردي در 

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي
 پيام نور  1371  تحصيالت تكميلي تهران

 2 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي

 پيام نور  1372  ميلي تهرانتحصيالت تك

 4 
مديريت راهبردي در 

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان  غيرانتفاعي  1373  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   مديريت ورزشي

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت راهبردي در 

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان خودگردانپرديس   1376  دانشگاه اروميه  مديريت ورزشي

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت راهبردي در 

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان پرديس خودگردان  1379  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت ورزشي

 2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
پرديس خودگردان  5526  تهران -ارزمي دانشگاه خو  مديريت ورزشي

 فيزيولوژي ورزشيـ تربيت بدني  - 2116

  2 
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
 روزانه  1397  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي

 1 
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
 وبت دومن  1417  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيولوژي ورزشي

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان  5486  تهران -دانشگاه خوارزمي   فيزيولوژي ورزشي

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
انپرديس خودگرد  1428  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
پرديس خودگردان  1431  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
 شهر تبريز

پرديس خودگردان  1433  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3
3 حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم پرديس خودگردان  1436  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي

 آسيب شناسي ورزشيـ تربيت بدني  - 2117

 امدادگر ورزشي 3  
آسيب شناسي ورزشي و 

پرديس خودگردان  1450  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   حركات اصالحي

 رفتارحركتيـ ت بدني تربي - 2118
3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1471  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي يادگيري حركتي

3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5487  تهران -دانشگاه خوارزمي   رفتارحركتي يادگيري حركتي
 ورزشيبيومكانيك  -تربيت بدني - 2119

  1 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  1477  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران بيومكانيك ورزشي پرديس خودگردان  5488  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 تاريخ اسالمـ تاريخ  -  2121

 واحد -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   تاريخ تاريخ اسالم 3  
 پيام نور  1487  قشم

2 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  1488  قم - )ع(دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم  تاريخ تاريخ اسالم
 تاريخ ايران دوره اسالم ـ تاريخ -  2122

  3 تاريخ علم دوره اسالمي روزانه  1505 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   تاريخ المتاريخ ايران دوره اس 3 
 پيام نور  1516  تحصيالت تكميلي تهران

 علوم اجتماعي - 2125

  4 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 روزانه  5563  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   جامعه شناسي

 2 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
مركز  -ان تهران دانشگاه پيام نور است  جامعه شناسي

 پيام نور  1561  تحصيالت تكميلي تهران
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  3صفحه 

  علوم اجتماعي - 2125  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

5 صرفاً براي نيمسال دوم پرديس خودگردان  5561  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي
 3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 
 ايران

پرديس خودگردان  5489  تهران -دانشگاه خوارزمي   جامعه شناسي

 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
دگردانپرديس خو  1565  دانشگاه شيراز  جامعه شناسي

 علوم قرآن و حديث ـالهيات  -  2129

  2 علوم قرآن و حديث روزانه  5571  اراكدانشگاه 
  5 علوم قرآن و حديث روزانه  5541  )ع(دانشگاه امام صادق 

1 علوم قرآن و حديث روزانه  1583  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 علوم و معارف نهج البالغه  2 
مركز  -تهران  دانشگاه پيام نور استان

 پيام نور  1594  تحصيالت تكميلي تهران

 علوم قرآن و حديث  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1595  تحصيالت تكميلي تهران

 علوم و معارف نهج البالغه  1 
قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 

 غيرانتفاعي  5438  )محل تحصيل قم(

1 محل تحصيل تهران علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  5436  دانشكده غير انتفاعي اصول الدين

 علوم قرآن و حديث  1 
محل (دانشكده غير انتفاعي اصول الدين 

 غيرانتفاعي  5437  )تحصيل قم

 فقه و مباني حقوق اسالمي ـالهيات  - 2130

  1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه  1598  همدان -ي سينا دانشگاه بوعل

 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه  1601  دانشگاه سمنان

 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 روزانه  1603  دانشگاه فردوسي مشهد

5 فقه و مباني حقوق اسالمي روزانه  5540  )ع(دانشگاه امام صادق 

 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 نوبت دوم  1614  دانشگاه سمنان

 1  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 نوبت دوم  1616  دانشگاه فردوسي مشهد

 2  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1618  حصيالت تكميلي تهرانت

 3  
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 - ) ع(دانشگاه غير انتفاعي امير المومنين

 غيرانتفاعي  1619  اهواز

  3 فقط مرد
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
 غيرانتفاعي  1620  دانشگاه غير انتفاعي عدالت

  3 حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
پرديس خودگردان  1625  دانشگاه قم

 اديان و عرفان ـالهيات  -  2131

  5 غيرانتفاعي  1634  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   مطالعات تطبيقي اديان الهيات مسيحي

 2  
يشه امام عرفان اسالمي و اند

 )ره(خميني 
 غيرانتفاعي  1635  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 

 3  
اديان  -اديان غير ابراهيمي 

 ايراني
 غيرانتفاعي  5502  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 

 كالم ـ الهيات – 2133

  1 دين پژوهي اعيغيرانتف  1653  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 

 كالم اماميه  1 
قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 

 غيرانتفاعي  1654  )محل تحصيل قم(

 - ) ع(دانشگاه غير انتفاعي امير المومنين  كالم شيعه امامت 3 
 غيرانتفاعي  1655  اهواز

7 پرديس خودگردان  1657  دانشگاه قم  كالم كالم اسالمي
 فلسفه -  2136

2  يات و علوم انسانيمحل تحصيل دانشكده ادب فلسفه روزانه  1664  دانشگاه تهران
4 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  5542  )ع(دانشگاه امام صادق 

 فلسفه دين  5 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1695  تحصيالت تكميلي تهران

 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
مركز  -يام نور استان تهران دانشگاه پ

 پيام نور  1696  تحصيالت تكميلي تهران

1 شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه اسالمي غيرانتفاعي  1698  قم - )ع(دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم

 3  
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
 غيرانتفاعي  1701  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد 

6 حكمت هنرهاي ديني غيرانتفاعي  1702  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 
7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فلسفه تطبيقي پرديس خودگردان  1703  دانشگاه قم
  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - الهيات و معارف اسالمي 
 فلسفه و كالم اسالمي

ديس خودگردانپر  1704  دانشگاه شيراز

 فلسفه تعليم و تربيت - 2141
1  محل تحصيل تهران روزانه  1710  تهران -دانشگاه خوارزمي   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي

2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  1717  تهران - دانشگاه شاهد   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   فلسفه تعليم و تربيت اسالميتعليم و تربيت  3 
 پيام نور  1720  تحصيالت تكميلي تهران

3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5490  تهران -دانشگاه خوارزمي   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي
3 اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ پرديس خودگردان  1722  دانشگاه شيراز  فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي

 برنامه ريزي درسي - 2142

  1 برنامه ريزي درسي روزانه  1726  دانشگاه بيرجند
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  برنامه ريزي درسي - 2142  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

ته كدرش
 دوره تحصيلي محل

1 برنامه ريزي درسي نوبت دوم  1734  دانشگاه بيرجند

برنامه ريزي آموزش از راه دور  2  مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور  5530  تحصيالت تكميلي تهران

1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران برنامه ريزي درسي پرديس خودگردان  5491  انتهر -دانشگاه خوارزمي 
 مديريت آموزشي - 2143

2  محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  مديريت آموزشي روزانه  1743  )ع(دانشگاه امام صادق 
1 محل تحصيل تهران -پژوهش محور  مديريت آموزشي روزانه  5549  تهران -دانشگاه خوارزمي 

1 مديريت آموزشي روزانه  1749  سنندج -دانشگاه كردستان 
3 مديريت آموزشي نوبت دوم  1755  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت آموزشي پرديس خودگردان  5492  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 روان شناسي تربيتي - 2144

 روان شناسي تربيتي  1  
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان 

 روزانه  1761  )هدي شهرم

2 روان شناسي تربيتي روزانه  1765  دانشگاه شيراز
1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران روان شناسي تربيتي پرديس خودگردان  5493  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 روان شناسي تربيتي  1 
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان 

ردانپرديس خودگ  1775  )مهدي شهر
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روان شناسي تربيتي پرديس خودگردان  1778  دانشگاه شيراز

5 روان شناسي تربيتي پرديس خودگردان  5559  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 آموزش عالي - 2146

2  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  1798  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي
 روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي - 2147

  4  
روان شناسي و آموزش 

 كودكان استثنايي
پرديس خودگردان  5560  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مشاوره -  2148
1  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مشاوره پرديس خودگردان  1822  تهران -ي دانشگاه خوارزم

 روان شناسي - 2150
2  محل تحصيل تهران -پژوهش محور  روان شناسي روزانه  5548  تهران -دانشگاه خوارزمي 

1 روان شناسي روزانه  1838  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
1 پژوهش محور روان شناسي روزانه  5552  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 ناسيروان ش  1 
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان 

 نوبت دوم  1858  )مهدي شهر

2 روان شناسي نوبت دوم  1863  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 روان شناسي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1866  تحصيالت تكميلي تهران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران شناسي روان پرديس خودگردان  1870  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 روان شناسي  1 
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه سمنان 

پرديس خودگردان  1871  )مهدي شهر
5 روان شناسي پرديس خودگردان  5558  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روان شناسي باليني پرديس خودگردان  1873  گاه شيرازدانش
2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران روان شناسي سالمت پرديس خودگردان  1874  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 علم اطالعات و دانش شناسي - 2153
2  محل تحصيل تهران روزانه  1878  تهران -دانشگاه خوارزمي   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 1 
 پيام نور  1887  مركز مشهد

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 1 
 پيام نور  1888  مركز مشهد

3 ودگردان واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خ پرديس خودگردان  5494  تهران -دانشگاه خوارزمي   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1890  دانشگاه شيراز  علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش

 حقوق عمومي -  2154
3  تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل حقوق عمومي پرديس خودگردان  1906  دانشگاه شيراز

3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي پرديس خودگردان  1907  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 حقوق جزا و جرم شناسي - 2155

  2 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  1928  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي 
3 فقط مرد حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  1933  دانشگاه غير انتفاعي عدالت

1 محل تحصيل تهران حقوق جزا و جرم شناسي پرديس خودگردان  1935  تهران -دانشگاه خوارزمي 
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي يس خودگردانپرد  1936  دانشگاه شيراز
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي پرديس خودگردان  1937  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 الملل عمومي حقوق بين - 2156

 الملل عمومي حقوق بين  4  
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1947  تحصيالت تكميلي تهران

 وق خصوصيحق - 2157

  1 حقوق خصوصي روزانه  1958  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 حقوق خصوصي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  1981  تحصيالت تكميلي تهران

3 فقط مرد حقوق خصوصي غيرانتفاعي  1982  دانشگاه غير انتفاعي عدالت
3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران حقوق خصوصي پرديس خودگردان  1986  تهران -دانشگاه خوارزمي 

3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي پرديس خودگردان  1988  دانشگاه شيراز
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي پرديس خودگردان  1989  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 گاز حقوق نفت و -  2158
2  محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي حقوق نفت و گاز نوبت دوم  5498  دانشگاه تهران
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  مجموعه علوم سياسي - 2160
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  4 روزانه  1996  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي انديشه سياسي
4 روزانه  2005  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي
2 روزانه  2008  )ع(دانشگاه امام صادق   علوم سياسي مسائل ايران
1 روزانه  2014  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي مسائل ايران

2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  2035  دانشگاه تهران  يعلوم سياس جامعه شناسي سياسي
2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  2036  دانشگاه تهران  علوم سياسي مسائل ايران
2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  2039  دانشگاه تهران  علوم سياسي سياستگذاري عمومي
2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  2042  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه ياي مركزي و قفقازاس
2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي اروپا نوبت دوم  2043  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه
2 محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  2044  دانشگاه تهران  اي مطالعات منطقه آمريكاي شمالي

7 غيرانتفاعي  2051  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   علوم سياسي سائل ايرانم
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2052  دانشگاه شيراز  علوم سياسي انديشه سياسي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2053  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي انديشه سياسي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2054  دانشگاه شيراز  علوم سياسي مسائل ايران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران روابط بين الملل پرديس خودگردان  2055  تهران -دانشگاه خوارزمي 
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بين المللروابط  پرديس خودگردان  2056  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مديريت بازرگاني -  2162

  1 روزانه  2060  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 
 پيام نور  2079  تحصيالت تكميلي تهران

 2 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني

 پيام نور  2080  تحصيالت تكميلي تهران

 4 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني

 پيام نور  2081  تحصيالت تكميلي تهران

 1 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
پرديس خودگردان  2088  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
انپرديس خودگرد  2089  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

 1 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
پرديس خودگردان  2090  دانشگاه يزد  مديريت بازرگاني

 مديريت دولتي -  2163

  3 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه  2091  )ع(دانشگاه امام صادق   مديريت دولتي

 2 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه  2096  زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا  مديريت دولتي

2 محل تحصيل تهران روزانه  2101  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي رفتار سازماني
1 محل تحصيل تهران -پژوهش محور  روزانه  5550  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني

2 روزانه  2108  زاهدان -نشگاه سيستان و بلوچستان دا  مديريت دولتي مديريت منابع انساني
1 پژوهش محور سياست گذاري علم و فنّاوري روزانه  2117  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

 1 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 نوبت دوم  2122  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي

1 نوبت دوم  2125  دانشگاه سمنان  دولتي مديريت رفتار سازماني
1 نوبت دوم  2128  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني
1 نوبت دوم  2129  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 2 
 پيام نور  2134  يالت تكميلي تهرانتحص

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 
 پيام نور  2135  تحصيالت تكميلي تهران

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
پرديس خودگردان  2138  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  2140  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي رفتار سازماني
1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  2142  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني

1 يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص پرديس خودگردان  2143  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني
 مديريت صنعتي - 2164

  1 نوبت دوم  2173  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي توليد و عمليات
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2190  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات

 مديريت فنّاوري اطالعات -  2167

 2  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت خدمات و توسعه 

 فنّاوري
پرديس خودگردان  2215  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فنّاوري اطالعات

 ي نفت و گازالملل مديريت قراردادهاي بين - 2168

  5  
المللي  مديريت قراردادهاي بين

 نفت و گاز
 روزانه  2216  )ع(دانشگاه امام صادق 

 گردشگري - 2170
1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت پرديس خودگردان  2232  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   گردشگري

 حسابداري -  2173
3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري پرديس خودگردان  2262  دانشگاه شيراز
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري پرديس خودگردان  2263  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 باستان شناسي -  2176

  1 روزانه  2275  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي پيش از تاريخ
1 روزانه  2280  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   ان شناسيباست دوران تاريخي
1 روزانه  2286  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي دوران اسالمي
1 نوبت دوم  2300  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   باستان شناسي دوران اسالمي
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  برنامه ريزي ـمحيط زيست  -  2177
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عاليم نا
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 آموزش محيط زيست  2  
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  2305  تحصيالت تكميلي تهران

 مطالعات زنان - 2178

  2 انتفاعيغير  2310  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   مطالعات زنان حقوق زن در اسالم
 مدرسي معارف اسالمي - 2180

1  محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه  2311  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه  2316  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي

1 ده معارف و انديشه اسالميمحل تحصيل دانشك روزانه  2319  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه  2321  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي روزانه  2325  دانشگاه تهران  رسي معارف اسالميمد قرآن و متون اسالمي

1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  2324  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم  2330  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم

1 دانشكده معارف و انديشه اسالمي محل تحصيل نوبت دوم  2334  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم  2336  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم  2338  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي يانقالب اسالم
1 محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي نوبت دوم  2340  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي

1 شرايط در انتهاي دفترچه ومنوبت د  2333  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم
2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  2337  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي
1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  2339  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي
1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  2343  قم -دانشگاه معارف اسالمي  ارف اسالميمدرسي مع قرآن و متون اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 
 پيام نور  2344  تحصيالت تكميلي تهران

3 پيام نور  2345  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي
4 پيام نور  2346  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي تمدن اسالمي تاريخ
2 پيام نور  2347  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي

1 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  2348  قم - )ع(العلومدانشگاه غير انتفاعي باقر  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 3 
 غيرانتفاعي  2349  )محل تحصيل قم(

1 شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  2350  قم - )ع(دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2 
 غيرانتفاعي  2351  )محل تحصيل تهران(

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

 گروه علوم پايه
  زمين شناسي مهندسي - 2205

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
رشته كد

 دوره تحصيلي محل

  2  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
زمين  -علوم زمين شناسي
 شناسي مهندسي

پرديس خودگردان  2379  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 زمين شناسي پترولوژي - 2208

  4 علوم زمين شناسي پترولوژي روزانه  5554  دانشگاه صنعتي شاهرود
2 رولوژيعلوم زمين شناسي پت نوبت دوم  5555  دانشگاه صنعتي شاهرود

 زمين شناسي اقتصادي - 2209
3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم زمين شناسي اقتصادي پرديس خودگردان  2406  دانشگاه اروميه

 علوم زمين شناسي اقتصادي  3 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز 

خودگردان پرديس  2407  )خودگردان ارس در جلفا

 شيمي فيزيكـ شيمي  -  2211

  2 روزانه  5562  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي شيمي فيزيك
2 روزانه  2423  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي فيزيك
2 روزانه  2437  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي فيزيك
2 روزانه  2438  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي فيزيك
1 نوبت دوم  2444  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي فيزيك
1 نوبت دوم  2447  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي فيزيك
2 نوبت دوم  2452  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي فيزيك

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   شيمي شيمي فيزيك 1 
 ام نورپي  2454  اصفهان

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي فيزيك 4 
 پيام نور  2455  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد   شيمي شيمي فيزيك 2 
 پيام نور  2456  اردكان

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2459  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي فيزيك
 شيمي آلي ـ شيمي -  2212

  1 شيمي آلي روزانه  2474  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   شيمي
1 شيمي آلي روزانه  2479  دانشگاه سمنان  شيمي
2 شيمي آلي روزانه  2484  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي
4 شيمي آلي روزانه  2485  دانشگاه شيراز  شيمي
3 شيمي آلي روزانه  2496  اردبيل -ه محقق اردبيلي دانشگا  شيمي

1 پژوهش محور شيمي آلي روزانه  5544  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي

 -دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي آلي 3 
 روزانه  2501  زنجان
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  شيمي آلي ـ شيمي -  2212  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  مؤسسه آموزش عالي دانشگاه يانام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

1 شيمي آلي نوبت دوم  2502  دانشگاه اراك  شيمي
1 شيمي آلي نوبت دوم  2503  دانشگاه اروميه  شيمي
2 شيمي آلي نوبت دوم  2505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي
2 شيمي آلي نوبت دوم  2510  دانشگاه سمنان  شيمي
2 آلي شيمي نوبت دوم  2515  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي
2 شيمي آلي نوبت دوم  2516  دانشگاه ياسوج  شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   شيمي شيمي آلي 3 
 پيام نور  2517  مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   شيمي شيمي آلي 3 
 پيام نور  2518  بوشهر

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   شيمي شيمي آلي 4 
 پيام نور  2519  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي آلي 3 
 پيام نور  2520  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان زنجان   شيمي شيمي آلي 1 
 پيام نور  2521  زنجان

6 ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر شيمي آلي پرديس خودگردان  2522  دانشگاه اروميه  شيمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز   شيمي شيمي آلي 2 
پرديس خودگردان  2523  )خودگردان ارس در جلفا

4 شيمي آلي پرديس خودگردان  2526  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي
6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آلي پرديس خودگردان  2528  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي

 شيمي تجزيه ـ شيمي – 2213

  1 روزانه  2531  دانشگاه اراك  شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2535  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2536  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2547  اه سمناندانشگ  شيمي شيمي تجزيه
3 روزانه  2551  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2555  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2561  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي تجزيه
1 روزانه  2562  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي تجزيه
2 روزانه  2565  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي تجزيه

1 پژوهش محور روزانه  5543  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي شيمي تجزيه

 -دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پايه   شيمي شيمي تجزيه 2 
 روزانه  2569  زنجان

1 نوبت دوم  2572  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي تجزيه
3 نوبت دوم  2573  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي ي تجزيهشيم
1 نوبت دوم  2578  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي تجزيه
1 نوبت دوم  2579  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي تجزيه
2 نوبت دوم  2584  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي تجزيه

 -ر استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نو  شيمي شيمي تجزيه 4 
 پيام نور  2587  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   شيمي شيمي تجزيه 4 
 پيام نور  2588  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان   شيمي شيمي تجزيه 1 
 پيام نور  2589  كرمان

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2594  خرم آباد - لرستان  دانشگاه  شيمي شيمي تجزيه
2 پرديس خودگردان  2595  دانشگاه يزد  شيمي شيمي تجزيه

 شيمي معدني ـ شيمي – 2214

  1 روزانه  2596  دانشگاه اراك  شيمي شيمي معدني
1 روزانه  2600  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي معدني
2 روزانه  2607  دانشگاه دامغان  شيمي شيمي معدني
2 روزانه  2611  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي معدني
3 روزانه  2618  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي معدني
1 روزانه  2623  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي معدني

1 پژوهش محور روزانه  2628  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي شيمي معدني
1 نوبت دوم  2630  دانشگاه اراك  شيمي شيمي معدني
2 نوبت دوم  2632  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي معدني
1 نوبت دوم  2635  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي معدني
1 نوبت دوم  2639  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي معدني

 -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور   شيمي شيمي معدني 2 
 پيام نور  2641  مركز مشهد

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2642  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   شيمي شيمي معدني
 شيمي كاربردي - 2215

  1 شيمي كاربردي نوبت دوم  2655  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
2 شيمي كاربردي نوبت دوم  2657  دانشگاه سمنان

 فيتوشيمي - 2218
1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيتوشيمي پرديس خودگردان  2665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 هواشناسي -  2219

  2 هواشناسي نوبت دوم  2671  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 دانشگاه در بندرعباس
پرديس خودگردان  2672  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  اشناسيهو  3

 فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  -  2220

  2  شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه  2677  تهران - دانشگاه شاهد 
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  فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  -  2220  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  شگاه يا مؤسسه آموزش عاليداننام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  2 شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم  2684  تهران - دانشگاه شاهد 

 2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  2687  تحصيالت تكميلي تهران

  2 حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
پرديس خودگردان  2688  دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
 شهر تبريز

3  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
پرديس خودگردان  2689  دانشگاه تبريز

 فيزيولوژي جانوري ـعلوم جانوري  - 2223
2  در انتهاي دفترچه شرايط نوبت دوم  2705  تهران - دانشگاه شاهد   علوم جانوري فيزيولوژي جانوري

  بيوسيستماتيك جانوري ـعلوم جانوري  - 2224
  2 روزانه  2711  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري

 تكويني ـعلوم جانوري  - 2225
 - م و فرهنگ مشترك با دانشگاه غيرانتفاعي عل

 روزانه  2720  تهران - پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي   علوم جانوري تكويني 7  شرايط در انتهاي دفترچه

 سلولي و ملكولي ـزيست شناسي  -  2226

  1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه  2728  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 نوبت دوم  2731  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 

 بيوشيمي - 2227

 بيوشيمي  3  
مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 پيام نور  2745  اصفهان

 بيوشيمي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  2746  تحصيالت تكميلي تهران

 ميكروبيولوژي ـزيست شناسي  -  2229
1  دفترچهشرايط در انتهاي  ميكروبيولوژي نوبت دوم  2764  تهران - دانشگاه شاهد 

 زيست فنّاوري ميكروبي -  2231
1  شرايط در انتهاي دفترچه زيست فنّاوري ميكروبي نوبت دوم  2775  تهران - دانشگاه شاهد 

 آمار - 2232

  1 آمار روزانه  2783  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
2 آمار روزانه  2790  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي
4 آمار روزانه  2791  دانشگاه صنعتي شاهرود
1 آمار نوبت دوم  2797  دانشگاه بيرجند
5 آمار نوبت دوم  2799  دانشگاه صنعتي شاهرود

 آمار  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  2804  تحصيالت تكميلي تهران

4 دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر آمار پرديس خودگردان  2808  دانشگاه شيراز
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار پرديس خودگردان  2809  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 رياضي محض - 2233

  2 جبر روزانه  2811  دانشگاه اراك  رياضي
4 جبر روزانه  2815  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي
1 جبر روزانه  2824  سمناندانشگاه   رياضي

2 شرايط در انتهاي دفترچه جبر روزانه  2825  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
3 جبر روزانه  2826  دانشگاه شهركرد  رياضي
3 جبر روزانه  2830  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي
2 جبر نهروزا  2835  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
3 جبر روزانه  2840  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي
1 جبر روزانه  2841  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
3 جبر روزانه  2845  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
2 جبر روزانه  2846  دانشگاه مالير  رياضي
1 آناليز روزانه  2856  دانشگاه بيرجند  رياضي
1 آناليز روزانه  2858  دانشگاه تبريز  ضيريا
1 آناليز روزانه  2860  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي
1 آناليز روزانه  2869  دانشگاه شهركرد  رياضي
1 آناليز روزانه  2876  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي
3 آناليز روزانه  2877  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
2 آناليز روزانه  2885  رشت -انشگاه گيالن د  رياضي
2 آناليز روزانه  2888  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
2 آناليز روزانه  2890  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي
3 آناليز روزانه  2891  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي
3 آناليز روزانه  2892  دانشگاه ياسوج  رياضي
1 روزانه  2908  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي )توپولوژي(سه هند
1 روزانه  2915  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي )توپولوژي(هندسه 
1 روزانه  2918  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي )توپولوژي(هندسه 
2 جبر نوبت دوم  2923  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي

1 در انتهاي دفترچهشرايط  جبر نوبت دوم  2928  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
1 جبر نوبت دوم  2930  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
3 جبر نوبت دوم  2935  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
1 آناليز نوبت دوم  2939  دانشگاه بيرجند  رياضي
2 آناليز ت دومنوب  2941  دانشگاه تبريز  رياضي

1 شرايط در انتهاي دفترچه آناليز نوبت دوم  2943  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
3 آناليز نوبت دوم  2946  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي
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  رياضي محض - 2233  ادامه
 رشته رايشگ ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

1 آناليز نوبت دوم  2949  گرگان -دانشگاه گلستان   رياضي
2 آناليز نوبت دوم  2951  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
1 نوبت دوم  2955  دانشگاه بيرجند  رياضي )توپولوژي( هندسه

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي جبر 6 
 پيام نور  2962  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   رياضي آناليز 2 
 پيام نور  2963  مركز تبريز

مركز  -ران دانشگاه پيام نور استان ته  رياضي آناليز 2 
 پيام نور  2964  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   رياضي آناليز 2 
 پيام نور  2965  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي )توپولوژي(هندسه  2 
 پيام نور  2966  تحصيالت تكميلي تهران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه جبر پرديس خودگردان  2967  دانشگاه اروميه  رياضي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز   رياضي جبر 1 
پرديس خودگردان  2968  )خودگردان ارس در جلفا

1 جبر پرديس خودگردان  2973  دانشگاه يزد  رياضي
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2978  دانشگاه اروميه  رياضي )توپولوژي(هندسه 

 رياضي كاربردي - 2234

  1 روزانه  2983  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي آناليز عددي

صنعتي و  دانشگاه تحصيالت تكميلي  رياضي كاربردي آناليز عددي 1 
 روزانه  2984  فنّاوري پيشرفته كرمان

1 روزانه  2991  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي كاربردي آناليز عددي
2 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  2992  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي آناليز عددي

2 روزانه  2996  تبريز - بايجان دانشگاه شهيد مدني آذر  رياضي كاربردي آناليز عددي
6 روزانه  3001  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي كاربردي آناليز عددي
1 روزانه  3014  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات
1 روزانه  3015  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات
1 روزانه  3017  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي كاربردي اتتحقيق در عملي

3 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  3018  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات
4 روزانه  3021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات
2 روزانه  3024  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   ياضي كاربردير تحقيق در عمليات
7 نوبت دوم  3035  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي آناليز عددي

1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  3039  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي آناليز عددي
2 ت دومنوب  3041  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي آناليز عددي

1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  3045  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 
 پيام نور  3049  تحصيالت تكميلي تهران

 -ان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور است  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 4 
 پيام نور  3050  مركز مشهد

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3057  دانشگاه قم  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات

 فيزيك دريا - 2235

  2 فيزيك دريا نوبت دوم  3061  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك دريا پرديس خودگردان  3062  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
پرديس خودگردان  3063  بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا فيزيك دريا  3 دانشگاه در بندرعباس

 زيست شناسي دريا - 2236

  1 نوبت دوم  3070  رشت -دانشگاه گيالن   زيست شناسي دريا جانوران دريا
2 نوبت دوم  3071  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   زيست شناسي دريا جانوران دريا

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3072  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  سي دريازيست شنا جانوران دريا
 نانوفيزيك ـعلوم و فنّاوري نانو  - 2237

 نانوساختارها 1  
 - علوم و فنّاوري نانو 

 نوبت دوم  3079  دانشگاه صنعتي شاهرود  نانوفيزيك

 فيزيك - 2238
1  پذيرش با عنوان فيزيك پالسما گرايش تجربي فيزيك خارج به اعزام بورس  3083  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه 

2 فيزيك روزانه  3086  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
4 فيزيك روزانه  3087  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
3 روزانه  3092  دانشگاه تبريز  فيزيك اتمي و مولكولي
1 روزانه  3097  كرمانشاه -دانشگاه رازي   فيزيك اتمي و مولكولي
2 روزانه  3107  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك اتمي و مولكولي
2 روزانه  3121  دانشگاه سمنان  فيزيك حالت جامد
1 روزانه  3125  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك حالت جامد
1 روزانه  3134  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك حالت جامد
1 روزانه  3135  خرم آباد - انشگاه لرستان د  فيزيك حالت جامد
1 روزانه  3143  دانشگاه سمنان  فيزيك ذرات بنيادي
1 روزانه  3152  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك نجومي
4 روزانه  3157  دانشگاه شيراز  فيزيك فيزيك نجومي
2 اي هسته روزانه  3169  دانشگاه اراك  فيزيك
1 اي هسته روزانه  3178  شاهروددانشگاه صنعتي   فيزيك
4 فيزيك نوبت دوم  3188  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
4 نوبت دوم  3190  دانشگاه تبريز  فيزيك اتمي و مولكولي
2 نوبت دوم  3199  دانشگاه سمنان  فيزيك حالت جامد
2 نوبت دوم  3209  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك نجومي
1 نوبت دوم  3214  اردبيل -حقق اردبيلي دانشگاه م  فيزيك فيزيك نظري
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  فيزيك - 2238  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك  2 
 پيام نور  3223  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   فيزيك فيزيك نظري 3 
 پيام نور  3224  شيراز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   فيزيك اي هسته 2 
 پيام نور  3225  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   فيزيك اي هسته 4 
 پيام نور  3226  مركز مشهد

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3229  دانشگاه اروميه  فيزيك اتمي و مولكولي
2 يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد پرديس خودگردان  3233  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك اتمي و مولكولي

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3235  دانشگاه اروميه  فيزيك حالت جامد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

ديس خودگردانپر  3236  دانشگاه تبريز  فيزيك حالت جامد 3 شهر تبريز
4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3239  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك حالت جامد
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3245  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك ك نظريفيزي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي هسته پرديس خودگردان  3247  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيك
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي هسته پرديس خودگردان  3250  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك

 يكفوتون -  2239

 فوتونيك  4  
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز 

پرديس خودگردان  3261  )خودگردان ارس در جلفا

 علوم شناختي -  2248

 مغز و شناخت 1  
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 روزانه  3308  دانشگاه تبريز  شناختي

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

  گروه فني و مهندسي
  الكترونيك ـ مهندسي برق - 2301

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  3 الكترونيك روزانه  3326  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
4 الكترونيك روزانه  3328  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

4 شرايط در انتهاي دفترچه الكترونيك روزانه  3330  تهران - دانشگاه شاهد   برقمهندسي 
1 الكترونيك روزانه  3331  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق
1 الكترونيك روزانه  3333  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق
1 الكترونيك روزانه  3335  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق
5 الكترونيك روزانه  3336  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي برق
2 الكترونيك روزانه  3338  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
2 الكترونيك روزانه  3339  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق

شرايط در انتهاي  -محل تحصيل پرديس تهران 
 دفترچه

 روزانه  5569  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق الكترونيك 2

3 الكترونيك روزانه  3343  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق
صدور مدرك تحصيلي منحصراً توسط دانشگاه 

هاي  علم و صنعت ايران است و بخشي از پروژه
تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي 

 .گردد مي

 روزانه  5466  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق الكترونيك 2

2 الكترونيك روزانه  3345  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مهندسي برق
1 الكترونيك نوبت دوم  3350  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق
1 الكترونيك نوبت دوم  3351  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
2 الكترونيك نوبت دوم  3355  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
2 الكترونيك نوبت دوم  3356  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   هندسي برقم
3 الكترونيك نوبت دوم  3358  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق

شرايط در انتهاي  -محل تحصيل پرديس تهران 
 دفترچه

 نوبت دوم  5570  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق الكترونيك 2

4 الكترونيك غيرانتفاعي  3360 مشهد - غير انتفاعي صنعتي سجاد  دانشگاه  مهندسي برق

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز   مهندسي برق الكترونيك 3 
پرديس خودگردان  3361  )خودگردان ارس در جلفا

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الكترونيك پرديس خودگردان  3362  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي برق
6 يط در انتهاي دفترچهشرا الكترونيك پرديس خودگردان  3363  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

 مخابرات ـ مهندسي برق -  2302

  3 روزانه  3376  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج
1 روزانه  3377  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج

1 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  3378  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج
5 روزانه  3383  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج
1 روزانه  3394  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات سيستم
1 روزانه  3399  گاه سمناندانش  مهندسي برق مخابرات سيستم
2 روزانه  3400  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات سيستم

5 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  3401  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم
2 روزانه  3404  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق مخابرات سيستم

10 روزانه  3406  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق خابرات سيستمم
1 روزانه  3409  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق مخابرات سيستم
2 روزانه  3413  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات سيستم
3 انهروز  3414  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم
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  مخابرات ـ مهندسي برق -  2302  ادامه
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

2 پژوهش محور روزانه  3416  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  مهندسي برق مخابرات سيستم
2 نوبت دوم  3419  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج
1 نوبت دوم  3422  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج

2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  3423  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق و موج مخابرات ميدان
1 نوبت دوم  3432  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم
1 نوبت دوم  3435  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات سيستم

2 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  3436  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم
3 نوبت دوم  3440  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

 مشترك  3441  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 5

3 غيرانتفاعي  3442 مشهد - دانشگاه غير انتفاعي صنعتي سجاد   مهندسي برق مخابرات سيستم
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 شهر تبريز
پرديس خودگردان  3448  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 2
2 پرديس خودگردان  3452  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات سيستم

 قدرت ـ مهندسي برق - 2304

  2 قدرت روزانه  3455  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق
1 قدرت روزانه  3458  دانشگاه تبريز  مهندسي برق
1 قدرت روزانه  3462  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق
4 قدرت روزانه  3464  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
1 قدرت روزانه  3465  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق

2 شرايط در انتهاي دفترچه قدرت روزانه  3466  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه 

هاي  شهيد بهشتي است و بخشي از پروژه
تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي 

محل تحصيل پرديس فني و مهندسي  -گردد  مي
 شهيد عباسپور

 روزانه  3469  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق قدرت 8

5 قدرت روزانه  3474  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
1 قدرت روزانه  3476  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
2 قدرت روزانه  3481  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و   مهندسي برق
4 قدرت روزانه  3484  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي برق
3 قدرت روزانه  3485  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مهندسي برق
1 قدرت نوبت دوم  3496  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

2 شرايط در انتهاي دفترچه قدرت نوبت دوم  3497  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
4 قدرت نوبت دوم  3498  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

 Near Eastمدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
 مشترك  3504  دانشگاه تبريز  مهندسي برق قدرت 5 شرايط در انتهاي دفترچه-قبرس شمالي

5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه قدرت پرديس خودگردان  3507  دانشگاه شيراز  مهندسي برق
1 قدرت پرديس خودگردان  3508  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق

 كنترل ـ مهندسي برق - 2305

  1 كنترل روزانه  3522  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق
4 كنترل روزانه  3527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق
2 ترلكن روزانه  3529  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق
1 كنترل نوبت دوم  3543  دانشگاه تبريز  مهندسي برق

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل پرديس خودگردان  3554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق
4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل پرديس خودگردان  3555  دانشگاه شيراز  مهندسي برق

 سازه ـ مهندسي عمران - 2307

  1 سازه روزانه  3561  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
2 سازه روزانه  3571  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران
3 سازه روزانه  3575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران
2 سازه روزانه  3578  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران
1 سازه روزانه  3581  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
1 سازه روزانه  3582  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران
1 سازه روزانه  3584  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
2 سازه روزانه  3586  بندر عباس -گاه هرمزگان دانش  مهندسي عمران
1 سازه نوبت دوم  3590  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
2 سازه نوبت دوم  3597  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه پرديس خودگردان  3600  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
2 پرديس خودگردان واقع در تهرانمحل تحصيل  سازه پرديس خودگردان  3602  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه پرديس خودگردان  3603  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه پرديس خودگردان  5501  زاهدان -ستان دانشگاه سيستان و بلوچ  مهندسي عمران

1 سازه پرديس خودگردان  3604  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه پرديس خودگردان  3608  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران

 زلزله ـ مهندسي عمران - 2308

  1 روزانه  3612  انشگاه سمناند  مهندسي عمران مهندسي زلزله
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

پرديس خودگردان  3627  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران مهندسي زلزله 1 شهر تبريز

 ژئوتكنيك ـ مهندسي عمران - 2309

  1 ژئوتكنيك روزانه  3630  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران
1 ژئوتكنيك روزانه  3639  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران
2 ژئوتكنيك روزانه  3650  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران
1 ژئوتكنيك روزانه  3653  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران
1 ژئوتكنيك نوبت دوم  3666  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران

2 اقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان و ژئوتكنيك پرديس خودگردان  3668  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران
4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك پرديس خودگردان  3669  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران
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 هاي هيدروليكي مهندسي آب و سازه ـ مهندسي عمران - 2310

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه  3679  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه  3681  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران

 1 
هاي  مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه  3686  تهران - نشگاه علم و صنعت ايران دا  مهندسي عمران

 راه و ترابري ـ مهندسي عمران -  2311

  1 روزانه  3700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران راه و ترابري
تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي عمران راه و ترابري 1 

 پيام نور  3712  شمال

 هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه ـ نمهندسي عمرا -  2312

  1 
هاي  سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
خارج به اعزام بورس  3714  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران

 1 
هاي  سواحل، بنادر و سازه

 دريايي
 روزانه  3719  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 مديريت منابع آب ـ مهندسي عمران -  2313

  2 نوبت دوم  3741  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب
 حمل و نقل ـ مهندسي عمران - 2314

  1 روزانه  3747  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران حمل و نقل
2 غيرانتفاعي  3749  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   مهندسي عمران حمل و نقل

 مديريت ساخت ـ مهندسي عمران - 2315

  1 روزانه  3752  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت
 محيط زيست ـ مهندسي عمران -  2316

  1 روزانه  3763  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3770  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست

 ساخت و توليد ـ مهندسي مكانيك -  2321

  1 روزانه  3794  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد
1 نوبت دوم  3804  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك ساخت و توليد

 مكانيك جامدات ـ مهندسي مكانيك - 2322

  1 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  3817  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 1 
كاربردي شاخه طراحي 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  3826  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

 1 پژوهش محور
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  5553  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

 4 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  3830  تبريز -صنعتي سهند  دانشگاه  مهندسي مكانيك

 3 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  3831  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 روزانه  3836  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

 نيك جامداتتخصصي مكا
 روزانه  3839  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 نوبت دوم  3852  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 نوبت دوم  3856  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 2 
ي شاخه طراحي كاربرد

 تخصصي مكانيك جامدات
 نوبت دوم  3857  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
 نوبت دوم  3861  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

1 نوبت دوم  3863  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي
نشگاه در محل تحصيل پرديس خودگردان دا

 شهر تبريز
1 

طراحي كاربردي شاخه 
 تخصصي مكانيك جامدات

پرديس خودگردان  3866  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
پرديس خودگردان  3867  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

 صصي مكانيك جامداتتخ
پرديس خودگردان  3869  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات
پرديس خودگردان  3874  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 ديناميك، كنترل و ارتعاشات ـ مهندسي مكانيك - 2323

  1 
راحي كاربردي شاخه ط

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 روزانه  3876  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 1 پژوهش محور
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 روزانه  5556  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  ك،تخصصي دينامي
 ارتعاشات

 روزانه  3889  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 روزانه  3894  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
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 ديناميك، كنترل و ارتعاشات ـ مهندسي مكانيك - 2323  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 1 
هاي ديناميكي  طراحي سيستم

 خودرو
 وزانهر  3899  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 4 
طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكاترونيك
 روزانه  5565  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك

 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
هاي ديناميكي  طراحي سيستم

 خودرو
 روزانه  3901  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي خودرو

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  ي ديناميك،تخصص
 ارتعاشات

 نوبت دوم  3906  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 2 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 نوبت دوم  3908  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 نوبت دوم  3911  رشت - دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

 نوبت دوم  3912  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
 شهر تبريز

2 
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

پرديس خودگردان  3914  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه 

كنترل و  تخصصي ديناميك،
 ارتعاشات

پرديس خودگردان  3915  دانشگاه سمنان  كمهندسي مكاني

 تبديل انرژي ـ مهندسي مكانيك - 2324

  2 روزانه  3924  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
6 روزانه  3925  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 روزانه  3930  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
5 روزانه  3931  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي

1 پژوهش محور روزانه  5551  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 روزانه  3938  دانشگاه صنعتي اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 روزانه  3943  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
6 روزانه  3944  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
2 روزانه  3949  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي

صدور مدرك تحصيلي منحصراً توسط دانشگاه 
هاي  علم و صنعت ايران است و بخشي از پروژه

اه نيرو حمايت مالي تحقيقاتي توسط پژوهشگ
 .گردد مي

 روزانه  5468  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1

3 روزانه  3953  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 پژوهش محور نهروزا  3955  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  مهندسي مكانيك تبديل انرژي

1 روزانه  3956  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك قواي محركه
2 نوبت دوم  3959  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك تبديل انرژي
4 نوبت دوم  3963  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
4 نوبت دوم  3965  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 نوبت دوم  3967  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي

4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3971  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  3975  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي

2 پرديس خودگردان  3978  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3985  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك تبديل انرژي

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
 دانشگاه در بندرعباس

پرديس خودگردان  3986  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   سي مكانيكمهند تبديل انرژي 1
1 پرديس خودگردان  3987  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك تبديل انرژي

 ئروديناميكآ ـ مهندسي هوا فضا -  2331

  1 نوبت دوم  3998  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا ئروديناميكآ
 هاي هوايي سازه ـ مهندسي هوا فضا - 2333

  3 روزانه  4014  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا هاي هوايي سازه
2 نوبت دوم  4017  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي هوافضا هاي هوايي سازه
1 نوبت دوم  4019  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي هوافضا هاي هوايي سازه

 پليمر ـ مهندسي پليمر - 2339

  2 مهندسي پليمر روزانه  4072  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
1 فرآورش روزانه  4075  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
1 نانوفناوري روزانه  4077  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر
2 روزانه  4080  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پليمر پليمريزاسيون

 بيوالكتريك ـ مهندسي پزشكي - 2347

  1 روزانه  4104  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي بيوالكتريك
1 روزانه  4107  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي پزشكي بيوالكتريك
1 روزانه  4108  سمناندانشگاه   مهندسي پزشكي بيوالكتريك

3 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  4109  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي بيوالكتريك
2 نوبت دوم  4117  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي بيوالكتريك

1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  4120  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي بيوالكتريك
 مهندسي صنايع - 2350

2  شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع روزانه  4148  تهران - دانشگاه شاهد 
4 مهندسي صنايع روزانه  4150  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

شرايط در انتهاي  -محل تحصيل پرديس تهران 
 دفترچه

 روزانه  5567  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع  5
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 مهندسي صنايع - 2350  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

1 مهندسي صنايع نوبت دوم  4158  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
3 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع نوبت دوم  4161  تهران - دانشگاه شاهد 

1 مهندسي صنايع نوبت دوم  4162  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
شرايط در انتهاي  -محل تحصيل پرديس تهران 

 دفترچه
 نوبت دوم  5568  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع  5

 مهندسي صنايع  2 
مركز  -تهران دانشگاه پيام نور استان 
 پيام نور  4166  تحصيالت تكميلي تهران

 مهندسي صنايع  3 
دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران 

 غيرانتفاعي  4167  بابل -

6 غيرانتفاعي  4168  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي  مهندسي صنايع هاي كالن سيستم
2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران صنايعمهندسي  پرديس خودگردان  4171  تهران -دانشگاه خوارزمي 

3 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع پرديس خودگردان  4172  تهران - دانشگاه شاهد 
3 مهندسي صنايع پرديس خودگردان  4174  دانشگاه يزد

 اكتشاف ـ مهندسي نفت - 2351

  1 اكتشاف روزانه  4177  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت
 مهندسي نفت - 2352

  1 مهندسي نفت خارج به اعزام بورس  4181  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي نفت پرديس خودگردان  4191  دانشگاه شيراز

 نرم افزار و الگوريتم ـ مهندسي كامپيوتر - 2354

  2 نرم افزار روزانه  4203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر
2 نرم افزار نوبت دوم  4211  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نرم افزار پرديس خودگردان  4216  دانشگاه شيراز  هندسي كامپيوترم
1 نرم افزار پرديس خودگردان  4217  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر

 هاي كامپيوتري معماري سيستم ـ مهندسي كامپيوتر - 2355

  2 هاي كامپيوتري معماري سيستم وزانهر  4223  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي كامپيوتري معماري سيستم پرديس خودگردان  4228  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر

 هوش مصنوعي ـ مهندسي كامپيوتر - 2356

  1 روزانه  4237  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز
1 روزانه  4240  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز
2 روزانه  4241  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز
1 نوبت دوم  4251  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز

3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4256  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز
 مهندسي مواد و متالورژي - 2359

  1 مهندسي مواد و متالورژي روزانه  4287  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
1 مهندسي مواد و متالورژي روزانه  4293  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
3 متالورژي مهندسي مواد و روزانه  4294  دانشگاه سمنان
2 مهندسي مواد و متالورژي روزانه  4295  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
1 مهندسي مواد و متالورژي روزانه  4296  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
1 مهندسي مواد و متالورژي نوبت دوم  4311  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4 و متالورژيمهندسي مواد  نوبت دوم  4317  دانشگاه سمنان

1 محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي مواد و متالورژي نوبت دوم  4321  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
2 مهندسي مواد و متالورژي نوبت دوم  4323  دانشگاه فردوسي مشهد

4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه و متالورژيمهندسي مواد  پرديس خودگردان  4326  دانشگاه سمنان
5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مواد و متالورژي پرديس خودگردان  4327  دانشگاه شيراز

8 مهندسي مواد و متالورژي پرديس خودگردان  4328  دانشگاه صنعتي اصفهان
 مهندسي شيمي - 2360

  1 مهندسي شيمي روزانه  4336  زدانشگاه تبري
1 مهندسي شيمي روزانه  4340  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
1 مهندسي شيمي روزانه  4344  دانشگاه شيراز
5 مهندسي شيمي روزانه  4346  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

14 مهندسي شيمي روزانه  4348  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
ط دانشگاه صدور مدرك تحصيلي منحصرا توس

هاي  علم و صنعت ايران است و بخشي از پروژه
تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي 

 .گردد مي

 روزانه  5469  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي  1

1 مهندسي شيمي روزانه  4355  رشت -دانشگاه گيالن 
1 پژوهش محور مهندسي شيمي روزانه  4356  ي شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي و مهندس
1 پژوهش محور مهندسي شيمي روزانه  4357  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

4 مهندسي شيمي نوبت دوم  4361  دانشگاه اراك
3 مهندسي شيمي نوبت دوم  4368  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
1 مهندسي شيمي نوبت دوم  4370  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي شيمي پرديس خودگردان  4377  دانشگاه شيراز
1 مهندسي شيمي پرديس خودگردان  4379  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 بيوتكنولوژيـ  مهندسي شيمي - 2362

  1 خارج به اعزام بورس  4383  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي شيمي بيوتكنولوژي
1 نوبت دوم  4392  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي شيمي بيوتكنولوژي

 نانومواد ـ فنّاوري نانو - 2363

  1 نانومواد روزانه  4399  دانشگاه صنعتي اصفهان  فنّاوري نانو
 راكتور ـ اي مهندسي هسته -  2366

3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - تورراك پرديس خودگردان  4422  دانشگاه شيراز  اي هستهمهندسي 
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 پرتو پزشكي ـ اي مهندسي هسته -  2367

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  1 روزانه  4426  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   اي هستهمهندسي  پرتو پزشكي
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4428  دانشگاه شيراز  اي هستهمهندسي  پرتو پزشكي

 شيمي نساجي و علوم الياف ـ مهندسي نساجي -  2371

  1 روزانه  4442  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف

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

 گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  محيط زيست -  2401

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  اليدانشگاه يا مؤسسه آموزش عنام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   محيط زيست آمايش محيط زيست 2  
 روزانه  4470  گرگان

1 نوبت دوم  4472  دانشگاه بيرجند  محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي
1 نوبت دوم  4475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   محيط زيست آمايش محيط زيست

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   محيط زيست آمايش محيط زيست 2 
 نوبت دوم  4476  گرگان

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404
2  انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د پرديس خودگردان  4512  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4513  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت
 علوم و مهندسي باغباني -  2406

  1 
س از فيزيولوژي توليد و پ

 برداشت گياهان باغباني
 روزانه  4519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي باغباني

 4 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني
 روزانه  4526  گرگان

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 

 اغبانيبرداشت گياهان ب
 روزانه  4527  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4530  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني

 2 
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
و منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي  علوم و مهندسي باغباني

 روزانه  4537  گرگان

 1 
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
 روزانه  4539  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني

 1 
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
 روزانه  4540  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني

 2 
و پس از  فيزيولوژي توليد

 برداشت گياهان باغباني
 نوبت دوم  4541  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي باغباني

 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4542  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   ي باغبانيعلوم و مهندس
 نوبت دوم  4545  گرگان

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4546  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4547  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   علوم و مهندسي باغباني

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4548  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني

 1 
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
 نوبت دوم  4549  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

 1 
ي گياهان اصالح و بيوتكنولوژ

 باغباني
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي باغباني

 نوبت دوم  4552  گرگان

 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

پرديس خودگردان  4555  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي باغباني

 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
د و پس از فيزيولوژي تولي

 برداشت گياهان باغباني
پرديس خودگردان  4556  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
پرديس خودگردان  4557  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

 ذاييعلوم و مهندسي صنايع غ - 2412

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2  
 روزانه  4561  گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 
 روزانه  4566  گرگان

1 پژوهش محور روزانه  5545  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 2 
 روزانه  4581  گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 1 
 نوبت دوم  4586  گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 
 نوبت دوم  4590  گرگان

2 نوبت دوم  4595  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي

و منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 1 
 نوبت دوم  4599  گرگان

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4601  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 1 
نپرديس خودگردا  4602  ساري
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 مهندسي اقتصاد كشاورزي - 2416

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  اليدانشگاه يا مؤسسه آموزش عنام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  1 
اقتصاد توليد و مديريت 

 واحدهاي كشاورزي
 روزانه  4609  دانشگاه شيراز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه  4616  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه  4618  دانشگاه شيراز  رزيمهندسي اقتصاد كشاو

 1 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 نوبت دوم  4622  دانشگاه تبريز  مهندسي اقتصاد كشاورزي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 
 پيام نور  4625  تحصيالت تكميلي تهران

كشاورزيبازاريابي محصوالت  1  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   مهندسي اقتصاد كشاورزي
پرديس خودگردان  4629  ساري

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
پرديس خودگردان  4631  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 هاي چندسازه چوب فرآورده -  2418

 هاي ليگنوسلولزي كامپوزيت 5  
مهندسي صنايع چوب و 

 روزانه  5547  دانشگاه زابل  هاي سلولزي فرآورده

 مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك - 2420

  3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
گاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانش

 روزانه  4655  گرگان

 4  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
 روزانه  4656  دانشگاه فردوسي مشهد

 3  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  4665  گرگان

 1  
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 فنّاوري خاك
پرديس خودگردان  4667  دانشگاه اروميه

 مديريت منابع خاك - 2421

  2 مديريت منابع خاك روزانه  4675  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 مديريت منابع خاك  3 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه  4677  گرگان

 مديريت منابع خاك  2 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  4684  نگرگا

 علوم دامي -  2424

 فيزيولوژي دام  2  
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه  4690  گرگان

2 تغذيه دام روزانه  4698  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
3 تغذيه دام روزانه  4707  سنندج -دانشگاه كردستان 
1 تغذيه دام روزانه  4710  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
2 اصالح نژاد دام روزانه  4721  سنندج -دانشگاه كردستان 

2 پژوهش محور اصالح نژاد دام روزانه  5546  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش
 فيزيولوژي دام  1 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 نوبت دوم  4727  گرگان

1 تغذيه دام ومنوبت د  4731  دانشگاه تبريز
1 تغذيه دام نوبت دوم  4735  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تغذيه دام پرديس خودگردان  4740  دانشگاه اروميه
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تغذيه دام پرديس خودگردان  4742  دانشگاه زابل

 اصالح نژاد دام  2 
كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه علوم

پرديس خودگردان  4746  ساري

 آبياري و زهكشي ـ علوم و مهندسي آب - 2427

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1  
 روزانه  4761  گرگان

1 نوبت دوم  4764  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي
1 نوبت دوم  4770  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 
 نوبت دوم  4772  گرگان

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4774  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4775  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي

 هاي آبي سازه ـ علوم و مهندسي آب -  2428

  1 روزانه  4777  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه
1 وبت دومن  4788  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه
1 نوبت دوم  4791  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه 2 
 نوبت دوم  4792  گرگان

2 نوبت دوم  4793  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب هاي آبي سازه
 منابع آب ـ هندسي آبعلوم و م - 2429

  1 منابع آب روزانه  4802  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آب
1 منابع آب نوبت دوم  4806  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب
2 منابع آب نوبت دوم  4807  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب

 هوا شناسي كشاورزي ـ علوم و مهندسي آب - 2430

  1 روزانه  4812  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب شناسي كشاورزيهوا
1 روزانه  4814  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي

 ژنتيك و به نژادي گياهي - 2431

  1 ژنتيك و به نژادي گياهي روزانه  4828  دانشگاه صنعتي اصفهان
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 ژنتيك و به نژادي گياهي - 2431  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 هيژنتيك و به نژادي گيا  3 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه  4830  گرگان

1 ژنتيك و به نژادي گياهي روزانه  4833  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 ژنتيك و به نژادي گياهي  2 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  4839  گرگان

1 ژنتيك و به نژادي گياهي نوبت دوم  4840  اردبيل -ي دانشگاه محقق اردبيل
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژنتيك و به نژادي گياهي پرديس خودگردان  4841  دانشگاه زابل

 ژنتيك و به نژادي گياهي  1 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان  4842  ساري

 زراعت - 2432

  1 زراعت روزانه  4852  دانشگاه زابل
  2 زراعت روزانه  4857  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

1 زراعت روزانه  4858  دانشگاه شيراز

 زراعت  5 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه  4863  گرگان

1 زراعت روزانه  4865  سنندج -دانشگاه كردستان 
1 زراعت روزانه  4869  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 زراعت روزانه  4872  دانشگاه ياسوج
1 زراعت نوبت دوم  4875  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
1 زراعت نوبت دوم  4881  دانشگاه زابل
2 زراعت نوبت دوم  4884  دانشگاه صنعتي شاهرود

 زراعت  3 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  4885  گرگان

1 زراعت نوبت دوم  4887  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 زراعت پرديس خودگردان  4891  دانشگاه فردوسي مشهد

 هاي هرز علوم علف -  2434

  1 هاي هرز علوم علف روزانه  4896  اردبيل -دبيلي دانشگاه محقق ار
1 هاي هرز علوم علف نوبت دوم  4899  دانشگاه فردوسي مشهد

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435

  1 بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه  4912  دانشگاه فردوسي مشهد
3 بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه  4913  سنندج -دانشگاه كردستان 
1 بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه  4916  اردبيل -شگاه محقق اردبيلي دان

 بيوتكنولوژي كشاورزي  6 پژوهش محور
 -پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران 

 روزانه  4917  كرج

2 بيوتكنولوژي كشاورزي نوبت دوم  4919  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
1 بيوتكنولوژي كشاورزي نوبت دوم  4925  دانشگاه فردوسي مشهد

1 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل بيوتكنولوژي كشاورزي پرديس خودگردان  4927  رشت -دانشگاه گيالن 
 بوم شناسي زراعي - 2436

  1  
 بوم شناسي زراعي

 )اگرواكولوژي(
 نوبت دوم  4933  دانشگاه فردوسي مشهد

  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 بوم شناسي زراعي

 )اگرواكولوژي(
پرديس خودگردان  4934  گاه زابلدانش

 1  
 بوم شناسي زراعي

 )اگرواكولوژي(
پرديس خودگردان  4935  دانشگاه فردوسي مشهد

 توسعه كشاورزي -  2438

  1 توسعه كشاورزي نوبت دوم  4950  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 حشره شناسي كشاورزي - 2439

  1 حشره شناسي كشاورزي روزانه  4954  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
1 حشره شناسي كشاورزي روزانه  4961  دانشگاه فردوسي مشهد
1 حشره شناسي كشاورزي روزانه  4962  رشت -دانشگاه گيالن 
2 حشره شناسي كشاورزي روزانه  4964  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 حشره شناسي كشاورزي دوم نوبت  4971  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
1 حشره شناسي كشاورزي نوبت دوم  4973  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حشره شناسي كشاورزي پرديس خودگردان  4974  دانشگاه اروميه
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حشره شناسي كشاورزي دانپرديس خودگر  4975  رشت -دانشگاه گيالن 

 بيماري شناسي گياهي - 2440

  1 بيماري شناسي گياهي روزانه  4976  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
3 بيماري شناسي گياهي روزانه  4984  دانشگاه شيراز

 بيماري شناسي گياهي  1 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه  4987  گرگان

2 بيماري شناسي گياهي روزانه  4989  سنندج -تان دانشگاه كردس
1 بيماري شناسي گياهي روزانه  4992  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
2 بيماري شناسي گياهي نوبت دوم  4993  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيماري شناسي گياهي پرديس خودگردان  5000  دانشگاه زابل
 مسائل اقتصادي جنگلداري و ـ جنگل علوم - 2441

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل جنگلداري 1  
 نوبت دوم  5016  گرگان

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  5017  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل
 جنگل شناسي ـ علوم جنگل -  2443

  2 
شناسي و اكولوژي جنگل 
 جنگل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل
 روزانه  5028  گرگان

 2 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم جنگل

 نوبت دوم  5033  گرگان
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  تكثير و پرورش آبزيان - 2444
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 تكثير و پرورش آبزيان  5  
منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و 

 روزانه  5039  گرگان

 تكثير و پرورش آبزيان  2 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  5048  گرگان

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تكثير و پرورش آبزيان پرديس خودگردان  5052  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 آوري عمل ـ شيالت - 2445

  2 هاي شيالتي وري فرآوردهآ عمل روزانه  5055  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  شيالت

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 2  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت
 روزانه  5056  گرگان

هاي شيالتي آوري فرآورده عمل 1  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت
 وبت دومن  5059  گرگان

 توليد و بهره برداري ـ شيالت -  2447

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت توليد و بهره برداري 4  
 روزانه  5061  گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   شيالت توليد و بهره برداري 3 
 نوبت دوم  5064  گرگان

 علوم و مهندسي مرتع - 2448

 مرتععلوم و مهندسي   2  
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  5075  گرگان

 مديريت و كنترل بيابان - 2449

  1 مديريت و كنترل بيابان روزانه  5078  دانشگاه سمنان

 بانمديريت و كنترل بيا  2 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه  5079  گرگان

1 مديريت و كنترل بيابان نوبت دوم  5084  دانشگاه سمنان

 مديريت و كنترل بيابان  1 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم  5085  گرگان

1 مديريت و كنترل بيابان بت دومنو  5087  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 مديريت و كنترل بيابان  3 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان  5089

 علوم و مهندسي آبخيزداري - 2450

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1  
 روزانه  5093  گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   و مهندسي آبخيزداري علوم آب 2 
 نوبت دوم  5105  گرگان

1 زمين نوبت دوم  5110  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 
پرديس خودگردان  5113  ساري

  هندسي آبخيزداريعلوم و م آب 3 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان  5114

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 
پرديس خودگردان  5115  ساري

3 زمين پرديس خودگردان  5116  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيزداري

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

 گروه هـــنر
  پژوهش هنر - 2504

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  2  شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 روزانه  5188  تهران - اهد دانشگاه ش

2 هنرهاي اسالمي روزانه  5190  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 مرمت آثار و اشياي تاريخي -  2505

  1 
مرمت اشياي فرهنگي و 

 تاريخي
محل تحصيل محل تحصيل (دانشگاه هنر   مرمت

پرديس خودگردان  5206  )كرج

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

  يگروه دامپزشك
  دامپزشكيجراحي  - 2701

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
)دستياري( جراحي دامپزشكي  2  خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  5218  دانشگاه شيراز

 هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري -  2704

  4  دستياري - تخصصي 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 )دستياري( بزرگ

 روزانه  5234  دانشگاه شيراز
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 هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري -  2704  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
 خودگردان دانشگاه

6  
هاي  هاي داخلي دام بيماري
 )دستياري( بزرگ

پرديس خودگردان  5239  دانشگاه شيراز

 پاتولوژي دامپزشكي - 2707

  2 تولوژي دامپزشكيپا روزانه  5247  دانشگاه اروميه
2 پاتولوژي دامپزشكي روزانه  5248  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
1 پاتولوژي دامپزشكي نوبت دوم  5252  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پاتولوژي دامپزشكي نپرديس خودگردا  5254  دانشگاه شيراز
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري - 2710

  1  
 هاي آبزيان بهداشت و بيماري

 )دستياري(
 روزانه  5265  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 بهداشت مواد غذايي - 2711

  1 بهداشت مواد غذايي روزانه  5272  دانشگاه فردوسي مشهد
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بهداشت مواد غذايي پرديس خودگردان  5276  گاه شيرازدانش

 انگل شناسي دامپزشكي - 2714
محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 

پرديس خودگردان  5290  دانشگاه شيراز انگل شناسي دامپزشكي  3  خودگردان دانشگاه

 باكتري شناسي - 2715

  1 باكتري شناسي روزانه  5291  دانشگاه اروميه
2 دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان باكتري شناسي پرديس خودگردان  5300  دانشگاه شيراز

 بيوتكنولوژي -  2719
3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )زيست فناوري(بيوتكنولوژي خودگردانپرديس   5313  دانشگاه شيراز

 فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي - 2720

  2  
فنّاوري توليد مثل در 

 دامپزشكي
 نوبت دوم  5318  دانشگاه تبريز

 فيزيولوژي - 2723
3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي پرديس خودگردان  5330  دانشگاه شيراز

 اي بافت شناسي مقايسه - 2725

  1 اي هبافت شناسي مقايس روزانه  5337  دانشگاه اروميه
2 اي بافت شناسي مقايسه پرديس خودگردان  5345  دانشگاه اروميه

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

 گروه زبان
  زبان انگليسيآموزش  -  2805

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

  1 آموزش زبان انگليسي روزانه  5357  دانشگاه اراك
5 صرفاً براي نيمسال دوم آموزش زبان انگليسي روزانه  5566  دانشگاه شهركرد

2 آموزش زبان انگليسي نوبت دوم  5374  دانشگاه اراك

 آموزش زبان انگليسي  4 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  5385  تحصيالت تكميلي تهران

5 آموزش زبان انگليسي غيرانتفاعي  5387  اصفهان - دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي 
3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي پرديس خودگردان  5388  دانشگاه اروميه

2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران آموزش زبان انگليسي پرديس خودگردان  5495  تهران -زمي دانشگاه خوار
3 آموزش زبان انگليسي پرديس خودگردان  5564  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي پرديس خودگردان  5392  دانشگاه شيراز
1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي پرديس خودگردان  5393  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه

 زبان و ادبيات انگليسي - 2806
2  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران زبان و ادبيات انگليسي پرديس خودگردان  5402  تهران -دانشگاه خوارزمي 

2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي پرديس خودگردان  5403  دانشگاه شيراز
 ترجمه - 2807

1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ترجمه پرديس خودگردان  5406  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 زبان شناسي -  2808

  1 زبان شناسي نوبت دوم  5420  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 زبان شناسي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور  5424  يالت تكميلي تهرانتحص

8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان شناسي پرديس خودگردان  5425  دانشگاه شيراز
2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان شناسي پرديس خودگردان  5426  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

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

  
   


