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  ************ يناسنا مولع هورگ ************
 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

ظرفيت توضيحات   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  13 
يعافتناريغ 26098  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه  هاي تفريحي ورزش  

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  9 
يعافتناريغ 11627  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق   هاي ورزشي سازمان  

 )3كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
يعافتناريغ 12944  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 13   

يعافتناريغ 12946  مهاباد - موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 1  
 )4كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117

يعافتناريغ 12972  موسسه غيرانتفاعي آمل آموزش و بهسازي منابع انساني 16   
يعافتناريغ 12976  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 10  

 )1كد ضريب (مديريت جهانگردي  - 1125
يعافتناريغ 13441  موسسه غيرانتفاعي قشم ديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديم 1   

 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
يعافتناريغ 13699  چالوس - موسسه غيرانتفاعي طبرستان  حقوق جزا و جرم شناسي 5   

 )8كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
يعافتناريغ 13805  چالوس - عي طبرستان موسسه غيرانتفا الملل حقوق تجارت بين 4   

 )1كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133
يعافتناريغ 26055  كاشان –موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  روانشناسي عمومي 15   

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
يعافتناريغ 26014  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5   

يعافتناريغ 14887  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5  
يعافتناريغ 14896  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5  

يعافتناريغ 14909  )محل تحصيل واحد خرمدره(ر موسسه غيرانتفاعي كا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10  
يعافتناريغ 14935  قوچان - موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5  
يعافتناريغ 14938  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  المللي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6  

يعافتناريغ 14947  )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار  المللي رگاني گرايش بازرگاني بينمديريت باز 10  
يعافتناريغ 14953  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 12  
يعافتناريغ 14956  قوچان - موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5  
يعافتناريغ 14958  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6  
يعافتناريغ 14972  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3  
يعافتناريغ 14974  گنبدكاووس - انتفاعي شرق گلستان موسسه غير مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4  
يعافتناريغ 14993  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كار آفريني 5  

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
يعافتناريغ 15274  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 8   

يعافتناريغ 15277  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6  
يعافتناريغ 25952  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 17   

يعافتناريغ 15287  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 14  
يعافتناريغ 15293  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8  
يعافتناريغ 15297  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7  

يعافتناريغ 15307  )ل واحد خرمدرهمحل تحصي(موسسه غيرانتفاعي كار  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10  
يعافتناريغ 15315  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  وري مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 9  
يعافتناريغ 15316  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  وري مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2  

يعافتناريغ 15318  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15  
 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

يعافتناريغ 15456  )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار  مديريت مالي 6   
 )1كد ضريب (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري  - 1148

يعافتناريغ 26015  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  سب و كار گرايش بازاريابيمديريت ك 12   
يعافتناريغ 26030  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 18  
يعافتناريغ 26043  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت كسب و كار گرايش مالي 16  

  ************ هياپ مولع هورگ ************
 )1كد ضريب (وعه فيزيك مجم -  1204

ظرفيت توضيحات   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

هاي انرژي هاي انرژي گرايش سيستم مهندسي سيستم 2 يعافتناريغ 17466  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   

  ************ يسدنهم و ينف هورگ ************
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

ظرفيت توضيحات   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 
  محل تحصيل

كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

يعافتناريغ 19114  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10  
يعافتناريغ 26103  چالوس -ويندگان دانش   موسسه غيرانتفاعي پ هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم 20   

يعافتناريغ 19154  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  يك ديجيتالهاي الكترون مهندسي برق گرايش سيستم 18  
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

يعافتناريغ 19351  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 12   
يعافتناريغ 26095  تنكابن - اعي آيندگان موسسه غيرانتف هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 16  
يعافتناريغ 19384  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم 10  
يعافتناريغ 19404  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 8  
هاي انرژي گرايش سيستم هاي انرژي مهندسي سيستم 9 يعافتناريغ 19405  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
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  ************ يسدنهم و ينف هورگ همادا ************

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
ظرفيت توضيحات   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي گرايش/ عنوان رشته 

  محل تحصيل
كدمحل 
يليصحت هرود تحصيل  

يعافتناريغ 19725  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10  
 )6كد ضريب (رق مجموعه مهندسي ب - 1251

يعافتناريغ 19831  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي برق گرايش كنترل 18   
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

يعافتناريغ 20332  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژي مهندسي سيستم 6   
اي انرژي گرايش سيستم هاي انرژيه مهندسي سيستم 7 يعافتناريغ 20333  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   

 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
يعافتناريغ 26060  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 17   

 )1ضريب  كد(برداري  مهندسي نقشه -  1263
يعافتناريغ 25986  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 19   

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
يعافتناريغ 26107  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  مهندسي عمران گرايش سازه 13   

يعافتناريغ 21287  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  سي عمران گرايش سازهمهند 10  
يعافتناريغ 21290  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي مهندسي عمران گرايش سازه 13  
يعافتناريغ 21294  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 12  
يعافتناريغ 21332  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش زلزله 9  

يعافتناريغ 21334  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش زلزله 19  
يعافتناريغ 21353  ر اصفهانشاهين شه - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13  
يعافتناريغ 21354  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7  

يعافتناريغ 21355  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 16  
يعافتناريغ 21371  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  رابريمهندسي عمران گرايش راه و ت 8  

يعافتناريغ 21379  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 11  
يعافتناريغ 21397  گرمسار - ناني موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سم هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 19  
يعافتناريغ 21399  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  هاي هيدروليكي مهندسي عمران گرايش آب و سازه 19  
يعافتناريغ 21405  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 7  
يعافتناريغ 21406  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان   ي عمران گرايش حمل و نقلمهندس 8  
يعافتناريغ 21432  شاهين شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش محيط زيست 3  

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
يعافتناريغ 21522  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  و توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت 7  

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
يعافتناريغ 21666  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11  

 )3ريب كد ض(مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
يعافتناريغ 21882  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15  

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 يعافتناريغ 22198  انفوالد شهر اصفه - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد   
يعافتناريغ 22200  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 19  

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
يعافتناريغ 22216  فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 15  

 )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم 6 
يعافتناريغ 22572  آبيك - الدين جمشيد كاشاني موسسه غيرانتفاعي غياث كامپيوتري  

  ************ يعيبط عبانم و يزرواشك هورگ ************
 )3كد ضريب (مجموعه زراعت و اصالح نباتات  - 1303

تاحيضوت تيفرظ    يعافتناريغ يلاع شزومآ هسسؤم اي هاگشناد مان شيارگ / هتشر ناونع
  ليصحت لحم

 لحمدك
لصيتح يليصحت هرود   

يعافتناريغ 23476  كاشمر -جهاد دانشگاهي  اعيغيرانتفموسسه  علوم و تكنولوژي بذر 3  
 )1كد ضريب (علوم و مهندسي باغباني  - 1305

يعافتناريغ 26090  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1   
 )1كد ضريب (علوم و مهندسي شيالت  - 1311

پرورش  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و 7 
يعافتناريغ 24265  محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيموسسه  آبزيان  

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي صنايع غذايي  -  1313
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فنّاوري  6 

يعافتناريغ 26089  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مواد غذايي  

 )1كد ضريب (شناسي گياهي  بيماري - 1315
يعافتناريغ 24520  كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  بيماري شناسي گياهي 4  

  ************ رنـــه هورگ ************
 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

تاحيضوت تيفرظ    يعافتناريغ يلاع شزومآ هسسؤم اي هاگشناد مان شيارگ / هتشر ناونع
  ليصحت لحم

 لحمدك
لصيتح يليصحت هرود   

يعافتناريغ 26052  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  طراحي شهري 20  
 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  - 1357

يعافتناريغ 25194  نوشهر -الملك  الكم غيرانتفاعيموسسه  سينما 11  
 )1كد ضريب (مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  - 1361

يعافتناريغ 25987  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مديريت پروژه و ساخت 12    

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


