
1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95اطالعيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال  1   صفحه  اطالعيه اولو اصالحيات توضيحات، حذفيات 

 

  :)زاريش هاگشناد طباوض و طيارش( توضيحات كلي) الف
، اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه و واگذاري تسهيالت دانشگاه شيرازبر اساس اعالم رسمي معاونت آموزشي  -

  .يت آزمون تحصيالت تكميلي نخواهد داشتخوابگاهي به دانشجويان محترم پذيرفته شده در مرحله تكميل ظرف
  
  
  

  :هاي حذف شده از اطالعيه اول تكميل ظرفيت رشته) ب
كدمحل   دوره تحصيلي  كدگروه امتحاني  رديف

 تحصيل
  گرايش /رشته عنوان   كدگروه امتحاني

  نانوفناوري گرايش نانو الكترونيك  دانشگاه شيراز  26382  روزانه  1273  1
 عرفان اسالمي  گاه سمناندانش  12892  روزانه  1113  2

 عرفان اسالمي  دانشگاه سمنان  12947  نوبت دوم  1113  3

  
  
  

 :موارد اصالحي در جداول مندرج در اطالعيه اول تكميل ظرفيت) ج

كدگروه   رديف
كدمحل   دوره تحصيلي  امتحاني

 تحصيل
 مورد و يا موارد اصالحي  گرايش/ عنوان  رشته  يا مؤسسه نام دانشگاه

  نفر 18نفر به  20كاهش ظرفيت از   اقتصاد اسالمي  آمل -سمنگان غيرانتفاعيموسسه  11544  فاعيغيرانت  1105  1
  نفر 20نفر به  1افزايش ظرفيت از   حسابداري  الهيجان-ديلمانغيرانتفاعيموسسه  14760  غيرانتفاعي  1134  2
  نفر 18نفر به  20كاهش ظرفيت از   تجارت الكترونيك – مديريت بازرگاني  آمل -سمنگان غيرانتفاعيموسسه15347  غيرانتفاعي  1142  3
  نفر 6نفر به  1افزايش ظرفيت از   ميكروبيولوژي  بابلسر-مازندراندانشگاه  18280  روزانه  1206  4
  نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از   ميكروبيولوژي  بابلسر-مازندراندانشگاه  18291  نوبت دوم  1206  5
  نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از   فيزيولوژي گرايشگياهيعلوم  مشهدفردوسيدانشگاه  19365  نوبت دوم  1213  6
  نفر 18نفر به  13افزايش ظرفيت از  مدارهاي مجتمع الكترونيكگرايش  مهندسي برق قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 19842 غيرانتفاعي1251  7
  نفر 5نفر به  1افزايش ظرفيت از   قدرت هاي سيستم گرايشبرقمهندسي  سنندج-كردستاندانشگاه  19929  روزانه  1251  8
  نفر 17نفر به  8افزايش ظرفيت از  سيستم هاي قدرتگرايش  مهندسي برق قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 20134 غيرانتفاعي1251  9

  نفر 20نفر به  14افزايش ظرفيت از  هاي انرژي مديريت سيستم برنامه ريزي وگرايش  مهندسي برق قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 20185 غيرانتفاعي1251  10
  نفر 17نفر به  10افزايش ظرفيت از  مخابرات سيستمگرايش  مهندسي برق قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 20395 غيرانتفاعي1251  11
  نفر 20نفر به  19ظرفيت از  افزايش كنترلگرايش  مهندسي برق قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 20506 غيرانتفاعي1251  12
  نفر 19نفر به  10افزايش ظرفيت از  ها بهينه سازي سيستمگرايش  مهندسي صنايع قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 21181 غيرانتفاعي1259  13
  نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از   يمال هاي سيستم گرايشصنايعمهندسي  تهران-ايرانيانمجازي غيرانتفاعيموسسه  26465 مجازي غيرانتفاعي  1259  14
  نفر 15نفر به  11افزايش ظرفيت از   مهندسي عمران گرايش سازه  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   21972  غيرانتفاعي  1264  15
  نفر 16نفر به  5افزايش ظرفيت از  سازهگرايش  مهندسي عمران قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 21989 غيرانتفاعي1264  16
  نفر 16نفر به  5افزايش ظرفيت از  راه و ترابريگرايش  مهندسي عمران قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 22098 غيرانتفاعي1264  17
  نفر 18نفر به  10افزايش ظرفيت از  تجارت الكترونيكيگرايش  مهندسي فنّاوري اطالعات قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 23110 غيرانتفاعي1276  18
  نفر 19نفر به  8افزايش ظرفيت از  هاي كامپيوتري شبكهگرايش  مهندسي فنّاوري اطالعات قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 23199 غيرانتفاعي1276  19
  نفر 20فر به ن 3افزايش ظرفيت از   هاي كامپيوتري شبكه گرايش اطالعاتفناوريمهندسي  الهيجان-ديلمانغيرانتفاعيموسسه  23201  غيرانتفاعي  1276  20
  نفر 20نفر به  18افزايش ظرفيت از  هاي كامپيوتري معماري سيستمگرايش  مهندسي كامپيوتر قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 23273 غيرانتفاعي1277  21
  نفر 19نفر به  10از  افزايش ظرفيت هوش مصنوعي و رباتيكزگرايش  مهندسي كامپيوتر قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 23354 غيرانتفاعي1277  22
  نفر 16نفر به  12افزايش ظرفيت از   مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   23456  غيرانتفاعي  1277  23
  نفر 18نفر به  11افزايش ظرفيت از  نرم افزارگرايش  مهندسي كامپيوتر قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 23473 غيرانتفاعي1277  24
  نفر 15نفر به  9افزايش ظرفيت از   گياهيشناسيبيماري  الهيجان-ديلمانغيرانتفاعيموسسه  25110  غيرانتفاعي  1315  25
  نفر 20نفر به  2افزايش ظرفيت از   شهريطراحي  الهيجان-ديلمانغيرانتفاعيموسسه  25535  غيرانتفاعي  1351  26
  نفر 14نفر به  7افزايش ظرفيت از   مهندسي معماري  شيراز - انتفاعي آپادانا موسسه غير  25627  غيرانتفاعي  1352  27
  نفر 20نفر به  4افزايش ظرفيت از   معماريمهندسي  الهيجان-ديلمانغيرانتفاعيموسسه  25653  غيرانتفاعي  1352  28
  نفر 14نفر به  11يش ظرفيت از افزا  برنامه ريزي شهري  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   25485  غيرانتفاعي  1358  29
  نفر 14نفر به  8افزايش ظرفيت از   طراحي پارچه و لباس  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا   26054  غيرانتفاعي  1364  30
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1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95عيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال اطال 2   صفحه  علوم انسانيهاي تحصيلي گروه  رشته

 

  گروه علوم انساني هاي تحصيل كد محل -1جدول شماره 
 )1كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  -1101

 دوره تحصيلي
كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشدانشگاه يا مؤسسه نام  تحصيل

    6  آموزش زبان فارسي گرايش زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه فردوسي مشهد  26470  روزانه
    4  آموزش زبان فارسي گرايش زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه فردوسي مشهد  26471  نوبت دوم

  )2كد ضريب (رسي زبان و ادبيات فا -1101
مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   26561  پيام نور

    8 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان  بوكان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   26562  پيام نور
  حورآموزش م  15 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان  بوكان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   26563  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان  بوكان

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   26564 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40 جوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نو  بوكان

  )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  -1102
ومورفولوژي در برنامه ئژئومورفولوژي گرايش هيدروژ  سنندج -دانشگاه كردستان   26502  روزانه

    6  ريزي محيطي

  )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  -1102
با عنوان جغرافيا و برنامه ريزي شهري  رشيپذ  5  برنامه ريزي شهري جغرافيا و  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   10823  خودگردان سيپرد

  پرديس خودگردان دانشگاه-گرايش آمايش شهري

  6  جغرافيا و برنامه ريزي شهري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   10824  خودگردان سيپرد
با عنوان جغرافيا و برنامه ريزي شهري  رشيپذ

ن پرديس خودگردا-گرايش محيط زيست شهري
  دانشگاه

  با عنوان گرايش برنامه ريزي مسكن رشيپذ  8  جغرافيا و برنامه ريزي شهري  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد   26593  پيام نور
آموزش -برنامه ريزي مسكنبا عنوان گرايش  رشيپذ  15  جغرافيا و برنامه ريزي شهري  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد   26594  پيام نور

  محور
آموزش -با عنوان گرايش برنامه ريزي مسكن رشيپذ  40  جغرافيا و برنامه ريزي شهري  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد   26595  مجازي پيام نور

  محور
آموزش -با عنوان گرايش برنامه ريزي مسكن رشيپذ  40  ا و برنامه ريزي شهريجغرافي  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد   26596 نيشاغل ژهيو يمجاز

  محور
  )6كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  -1102

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26597  پيام نور
    8  مخاطرات محيطي  بيرجند

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26598  پيام نور
  آموزش محور  15  مخاطرات محيطي  يرجندب

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26599  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  مخاطرات محيطي  بيرجند

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26600 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40  مخاطرات محيطي  بيرجند

  )7كد ضريب (جغرافيايي مجموعه علوم  -1102
پرديس -با عنوان گرايش فضاي شهري رشيپذ  5  جغرافياي سياسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11113  خودگردان سيپرد

  خودگردان دانشگاه
  )1كد ضريب (سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  -1103

ر و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش سنجش از دو  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11199  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  مطالعات شهري و روستايي

  )1كد ضريب (مجموعه زبان عربي  - 1104
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  زبان و ادبيات عربي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11276  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه علوم اقتصادي  -1105
    8  علوم اقتصادي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   26605  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  5  علوم اقتصادي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11481  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  اقتصاد انرژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11490  خودگردان سيپرد

مركز  -ور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام ن  26589  پيام نور
    8  اقتصاد و تجارت الكترونيك  تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26590  پيام نور
  آموزش محور  15  اقتصاد و تجارت الكترونيك  تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26591  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  رت الكترونيكاقتصاد و تجا  تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26592 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40  اقتصاد و تجارت الكترونيك  تبريز

  )1كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106
    10  روانشناسي ورزشي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   26475  روزانه

    5  روانشناسي ورزشي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   26476  خودگردان سيپرد
  )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   11735  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  محض

  )4كد ضريب (بدني و علوم ورزشي مجموعه تربيت  - 1106
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   11789  خودگردان سيپرد

  )جزيره كيش
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

    10  حركات اصالحي

  )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106
مديريت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش   دانشگاه ايالم  26479  روزانه

    10  هاي ورزشي سازمان
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1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95عيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال اطال 3   صفحه  علوم انسانيهاي تحصيلي گروه  رشته

 

  )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  -1106  ادامه
 دوره تحصيلي

كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

در  مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي  دانشگاه جهرم  26485  روزانه
    6  هاي ورزشي سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در   دانشگاه ايالم  26480  نوبت دوم
    5  هاي ورزشي سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در   دانشگاه جهرم  26486  نوبت دوم
    6  هاي ورزشي سازمان

  )3كد ضريب (مجموعه تاريخ  -1107
    7  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز  اردبيل -ردبيلي دانشگاه محقق ا  26512  روزانه
    5  تاريخ تشيع  خرم آباد - دانشگاه لرستان   26503  روزانه
    8  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل   26537  پيام نور
  آموزش محور  15  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز  مركز اردبيل -ردبيل دانشگاه پيام نور استان ا  26538  پيام نور

  آموزش محور  40  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل   26539  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز  اردبيلمركز  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل   26540 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )2كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -1108
    4  جمعيت شناسي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   26482  روزانه
    8  جمعيت شناسي مركز مهاباد -غربي  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  26517  پيام نور
  آموزش محور  15  جمعيت شناسي مركز مهاباد -غربي  نشگاه پيام نور استان آذربايجاندا  26518  پيام نور

  آموزش محور  40  جمعيت شناسي مركز مهاباد -غربي  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  26519  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  يت شناسيجمع مركز مهاباد -غربي  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  26520 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )3كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -1108
    8  جامعه شناسي  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26521  پيام نور
  آموزش محور  15  جامعه شناسي  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26522  پيام نور

  آموزش محور  40  جامعه شناسي  مركز بهشهر -ام نور استان مازندران دانشگاه پي  26523  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  جامعه شناسي  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26524 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )1كد ضريب (هاي باستاني ايران  زبان -1109
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  باستاني ايرانهاي  زبان  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12256  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  -1110
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  زبان شناسي همگاني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12307  خودگردان سيپرد

    8  زبان شناسي همگاني آبادغرب مركزاسالم-كرمانشاه  دانشگاه پيام نور استان  26585  پيام نور
  آموزش محور  15  زبان شناسي همگاني آبادغرب مركزاسالم-كرمانشاه  دانشگاه پيام نور استان  26586  پيام نور

  آموزش محور  40  زبان شناسي همگاني آبادغرب مركزاسالم-كرمانشاه  دانشگاه پيام نور استان  26587  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  زبان شناسي همگاني آبادغرب مركزاسالم-شاه كرمان دانشگاه پيام نور استان  26588 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )2كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  -1110
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12377  خودگردان سيپرد

  )3كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -1111
  فقط زن- با عنوان علوم حديث بدون گرايش رشيپذ  14  علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي  دانشگاه قم  26501  نهروزا

  فقط مرد- با عنوان علوم حديث بدون گرايش رشيپذ  14  علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي  دانشگاه قم  26500  روزانه
    10  يش اصول الدين و معارف علوينهج البالغه گرا  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   26514  روزانه

    10  نهج البالغه گرايش اصول الدين و معارف علوي  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   26515  نوبت دوم
  )1كد ضريب ( 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113

    5  فلسفه و كالم اسالمي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   26490  روزانه
    3  فلسفه و كالم اسالمي  اهواز -اه شهيد چمران دانشگ  26491  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  4  كالم تطبيقي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   12967  خودگردان سيپرد
  )2كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  -1117

    8  رورشتاريخ و فلسفه آموزش و پ  واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26549  پيام نور
  آموزش محور  15  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26550  پيام نور

  آموزش محور  40  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26551  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  واحد پير بكران -پيام نور استان اصفهان  دانشگاه  26552 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )3كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  -1117
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13354  خودگردان سيپرد

  )4كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  -1117
    8  آموزش و بهسازي منابع انساني  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   26553  رپيام نو
  آموزش محور  15  آموزش و بهسازي منابع انساني  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   26554  پيام نور

  آموزش محور  40  ازي منابع انسانيآموزش و بهس  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   26555  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  آموزش و بهسازي منابع انساني  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   26556 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )1كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  -1120
  ودگردان دانشگاهپرديس خ  4  زبان و ادبيات فرانسه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13554  خودگردان سيپرد

  )2كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  -1120
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مترجمي زبان فرانسه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13571  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   13667  خودگردان سيپرد

    10  آموزش زبان انگليسي  )يشجزيره ك

  )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   13947  خودگردان سيپرد

    5  حقوق خصوصي  )جزيره كيش
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   13949  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  حقوق اقتصادي  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا  13954  خودگردان سيپرد

  )2كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  الملل حقوق بين  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14018  خودگردان سيپرد

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95عيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال اطال 4   صفحه  علوم انسانيهاي تحصيلي گروه  رشته

 

  )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
 دوره تحصيلي

كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشسه نام دانشگاه يا مؤس تحصيل

  پرديس خودگردان دانشگاه  6  حقوق جزا و جرم شناسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14095  خودگردان سيپرد
  )4كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  ان دانشگاهپرديس خودگرد  8  حقوق عمومي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14161  خودگردان سيپرد
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   14166  خودگردان سيپرد

    8  حقوق نفت و گاز  )جزيره كيش
    8  حقوق دادرسي اداري  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران   26541  پيام نور
  آموزش محور  15  حقوق دادرسي اداري  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران   26542  پيام نور

  آموزش محور  40  حقوق دادرسي اداري  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران   26543  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  حقوق دادرسي اداري  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران   26544 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )5كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  حقوق بشر  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان  14177  خودگردان سيپرد

  )6كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  حقوق مالكيت فكري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14193  خودگردان سيپرد

  )7كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
    5  يط زيستحقوق مح  بابلسر - دانشگاه مازندران   26509  روزانه

    5  حقوق محيط زيست  بابلسر - دانشگاه مازندران   26510  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  حقوق محيط زيست  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14198  خودگردان سيپرد

  )8كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  مللال حقوق تجارت بين  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14205  خودگردان سيپرد

  )11كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   14223  خودگردان سيپرد

    4  المللي حقوق تجاري اقتصادي بين  )جزيره كيش

  )1كد ضريب (ايرانشناسي  -1127
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  سي گرايش عموميايران شنا  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14248  خودگردان سيپرد

  )2كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين -1130
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  الملل روابط بين  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14338  خودگردان سيپرد

  )3كد ضريب (الملل  مجموعه علوم سياسي و روابط بين -1130
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  اي مطالعات منطقه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14368  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (باستان شناسي  -1132
با عنوان باستان شناسي گرايش باستان  رشيپذ  7  باستان شناسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   26511  روزانه

  شناسي كاربردي
  )1كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -1133

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   14515  خودگردان سيپرد
    5  روانشناسي عمومي  )جزيره كيش

  پرديس خودگردان دانشگاه  4  روانشناسي عمومي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14517  خودگردان سيپرد
مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26557  پيام نور

    8  شناسي عموميروان  تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26558  پيام نور
  آموزش محور  15  روانشناسي عمومي  تبريز

    8  روانشناسي عمومي  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26545  پيام نور
  آموزش محور  15  سي عموميروانشنا  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26546  پيام نور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   26559  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  روانشناسي عمومي  تبريز

  آموزش محور  40  روانشناسي عمومي  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26547  مجازي پيام نور
مركز  -ام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پي  26560 نيشاغل ژهيو يمجاز

  آموزش محور  40  روانشناسي عمومي  تبريز
  آموزش محور  40  روانشناسي عمومي  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران   26548 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )2كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -1133
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  روانشناسي باليني كودك و نوجوان  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14627  خودگردان سيپرد

  )4كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -1133
    5  روانشناسي صنعتي و سازماني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   26474  روزانه

  )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  حسابداري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   14698  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   15105  خودگردان سيپرد

    5  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  )جزيره كيش
  خودگردان دانشگاه پرديس  1  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15110  خودگردان سيپرد

    8  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26581  پيام نور
  آموزش محور  15  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26582  پيام نور
    8  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز مشهد -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان   26565  پيام نور
  آموزش محور  15  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26566  پيام نور

  آموزش محور  40  ازاريابيمديريت بازرگاني گرايش ب  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26583  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26567  مجازي پيام نور

  آموزش محور  40  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26584 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26568 نيشاغل ژهيو يزمجا

  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
 طيشرا يدارا-با عنوان حفاظت اطالعات رشيپذ  3  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  15388  روزانه

  فقط مرد-خاص 
    7  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني  دانشگاه اردكان  26472  روزانه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95عيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال اطال 5   صفحه  علوم انسانيهاي تحصيلي گروه  رشته

 

  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
 دوره تحصيلي

كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

    7  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني  نشگاه اردكاندا  26473  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15463  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15466  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15472  خودگردان سيپرد

    8  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26569  پيام نور
  آموزش محور  15  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز نطنز -شگاه پيام نور استان اصفهان دان  26570  پيام نور
    8  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران   26525  پيام نور
  آموزش محور  15  دولتي گرايش توسعه منابع انساني مديريت  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران   26526  پيام نور
مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26577  پيام نور

    8  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  بيرجند

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26578  پيام نور
  آموزش محور  15  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  بيرجند

  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26571  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران   26527  مجازي پيام نور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26579  يام نورمجازي پ
  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  بيرجند

  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   26572 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران   26528 نيشاغل ژهيو يمجاز
مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   26580 نيشاغل ژهيو يمجاز

  آموزش محور  40  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني  بيرجند

  )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15762  خودگردان سيپرد

  )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
هاي  مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15876  خودگردان سيپرد

  ودگردان دانشگاهپرديس خ  1  اطالعاتي پيشرفته
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15878  خودگردان سيپرد

هاي  مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران   26529  پيام نور
    8  اطالعاتي پيشرفته

هاي  مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران   26530  پيام نور
  آموزش محور  15  اطالعاتي پيشرفته

هاي  مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران   26531  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  اطالعاتي پيشرفته

هاي  مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران   26532 نيشاغل ژهيو يمجاز
  آموزش محور  40  اطالعاتي پيشرفته

  )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
    4  مديريت مالي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   26488  روزانه

    2  مديريت مالي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   26489  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  مديريت مالي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   15957  خودگردان سيپرد

  )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  كار آفريني گرايش سازماني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   16049  خودگردان سيپرد

  )8كد ضريب (يت مجموعه مدير - 1142
مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26573  پيام نور

  كاشمر
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني 

    8  اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26574  پيام نور
  كاشمر

مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني 
  وزش محورآم  15  اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26575  مجازي پيام نور
  كاشمر

مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني 
  آموزش محور  40  اسالمي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   26576 نيشاغل ژهيو يمجاز
  كاشمر

ع انساني مديريت منابع انساني گرايش مديريت مناب
  آموزش محور  40  اسالمي

  )1كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143
    10  روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي  رشت -دانشگاه گيالن   26505  روزانه

    5  روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي  رشت -دانشگاه گيالن   26506  نوبت دوم
  )2كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   16185  خودگردان سيدپر
    12  روانشناسي تربيتي  )جزيره كيش

  پرديس خودگردان دانشگاه  3  روانشناسي تربيتي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   16187  خودگردان سيپرد
  )1كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  -1148

محل تحصيل پرديس خودگردان در (ران دانشگاه ته  16381  خودگردان سيپرد
    6  مديريت اجرايي  )جزيره كيش

  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  -1148
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   16519  خودگردان سيپرد

با عنوان گرايش سيستمهاي اطالعاتي و  رشيپذ  7  مديريت كسب و كار  )جزيره كيش
  فناوري اطالعات

  
  
  

   

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95اطالعيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال  6   صفحه  علوم پايههاي تحصيلي گروه  رشته

 

  پايهگروه علوم  هاي تحصيل كد محل - 2جدول شماره 
  )2كد ضريب (مجموعه علوم زمين  -1201

 دوره تحصيلي
كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

    8  صاديزمين شناسي اقت  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران   26533  پيام نور
  آموزش محور  15  زمين شناسي اقتصادي  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران   26534  پيام نور

  آموزش محور  40  زمين شناسي اقتصادي  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران   26535  مجازي پيام نور
  آموزش محور  40  زمين شناسي اقتصادي  حد شهرياروا -دانشگاه پيام نور استان تهران   26536 نيشاغل ژهيو يمجاز

  )1كد ضريب (مجموعه شيمي  -1203
محل تحصيل شاهين ( دانشگاه صنعتي مالك اشتر   26495  روزانه

  خاص  طيشرا يدارا-ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  2  شيمي گرايش شيمي فيزيك  )شهر اصفهان

شاهين  محل تحصيل( دانشگاه صنعتي مالك اشتر   26493  روزانه
  خاص  طيشرا يدارا  5  شيمي گرايش شيمي فيزيك  )شهر اصفهان

محل تحصيل شاهين ( دانشگاه صنعتي مالك اشتر   26494  نوبت دوم
  خاص  طيشرا يدارا  5  شيمي گرايش شيمي فيزيك  )شهر اصفهان

  )3كد ضريب (مجموعه شيمي  -1203
    6  شيمي معدنيشيمي گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   26513  روزانه

  )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -1204
    7  فيزيك گرايش حالت جامد  دانشگاه صنعتي شيراز  26504  روزانه
محل تحصيل شاهين ( دانشگاه صنعتي مالك اشتر   26498  روزانه

  خاص  طيشرا يدارا-ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  2  فيزيك گرايش حالت جامد  )شهر اصفهان

محل تحصيل شاهين ( گاه صنعتي مالك اشتر دانش  26496  روزانه
  خاص  طيشرا يدارا  5  فيزيك گرايش حالت جامد  )شهر اصفهان

محل تحصيل شاهين ( دانشگاه صنعتي مالك اشتر   26497  نوبت دوم
  خاص  طيشرا يدارا  5  فيزيك گرايش حالت جامد  )شهر اصفهان

  پرديس خودگردان دانشگاه  5  گرايش اتمي و مولكولي فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   18073  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  فيزيك گرايش فيزيك نجومي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   26158  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  مهندسي پالسما  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   18097  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه فوتونيك  - 1205
    3  فوتونيك گرايش فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   26507  روزانه

    2  فوتونيك گرايش فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   26508  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  فوتونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   18180  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (ي و مولكولي علوم سلول -مجموعه زيست شناسي  -1206
    2  علوم سلولي و مولكولي  دانشگاه اصفهان  18191  روزانه

محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   18224  خودگردان سيپرد
    11  علوم سلولي و مولكولي  )جزيره كيش

  )2كد ضريب (علوم سلولي و مولكولي  -مجموعه زيست شناسي  -1206
    3  ژنتيك  اه اصفهاندانشگ  18233  روزانه
    2  ژنتيك  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   18237  روزانه

    2  ژنتيك  دانشگاه اصفهان  18248  نوبت دوم
  )3كد ضريب (علوم سلولي و مولكولي  -مجموعه زيست شناسي  -1206

  انشگاهپرديس خودگردان د  5  ميكروبيولوژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   18293  خودگردان سيپرد
  )1كد ضريب (مجموعه آمار  -1207

  پرديس خودگردان دانشگاه-آموزش محور  9  بيم سنجي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   18496  خودگردان سيپرد
  )1كد ضريب (مجموعه رياضي  -1208

    6  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي  دانشگاه بجنورد  26481  روزانه
  )1د ضريب ك(مجموعه علوم كامپيوتر  -1209

  پرديس خودگردان دانشگاه  9  علوم كامپيوتر  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   19301  خودگردان سيپرد
  )1كد ضريب (علوم گياهي  -زيست شناسي  -1213

    1  علوم گياهي گرايش فيزيولوژي  دانشگاه فردوسي مشهد  19344  روزانه
  

   

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95ميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال اطالعيه دوم تك 7   صفحه  فني و مهندسيهاي تحصيلي گروه  رشته

 

  فني و مهندسيگروه  هاي تحصيل كد محل -3جدول شماره 
  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  -1251

 دوره تحصيلي
كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

هاي ميكرو و  مهندسي برق گرايش افزاره  دانشگاه شيراز  26492  روزانه
 با عنوان مهندسي نانوفناوري گرايش رشيپذ  6  نانوالكترونيك

  هاي نوين دانشكده فناوري- نانوالكترونيك
  پرديس خودگردان دانشگاه  7  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   19788  خودگردان سيپرد
هاي ميكرو و  مهندسي برق گرايش افزاره  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   19802  خودگردان سيپرد

  رديس خودگردان دانشگاهپ  6  نانوالكترونيك
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق گرايش سيستم  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   19810  خودگردان سيپرد

  )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  -1251
يت مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مدير  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   26604  روزانه

    8  هاي انرژي سيستم
  پرديس خودگردان دانشگاه  11  هاي قدرت مهندسي برق گرايش سيستم  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   20085  خودگردان سيپرد
هاي  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   20103  خودگردان سيپرد

  پرديس خودگردان دانشگاه  11  الكتريكي

مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   20111  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  13  هاي انرژي سيستم

  )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  -1251
  پرديس خودگردان دانشگاه  9  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   20381  خودگردان سيپرد

  )3كد ضريب (مهندسي نفت  -1253
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   20667  خودگردان سيپرد

    15  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري  )جزيره كيش

  )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
با عنوان مهندسي صنايع گرايش مديريت  رشيپذ  40  يش مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي صنايع گرا  دانشگاه صنعتي اصفهان  21139  مجازي دولتي

  آموزش محور-مهندسي
  پرديس خودگردان دانشگاه  18  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم  دانشگاه صنعتي اصفهان  21148  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  مهندسي عمران گرايش زلزله  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   21886  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مهندسي عمران گرايش ژيوتكنيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   21896  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  6 مديريت منابع آب مهندسي عمران گرايش مهندسي و  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   21910  خودگردان سيپرد
هاي  مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   21919  خودگردان سيپرد

  پرديس خودگردان دانشگاه  7  هيدروليكي
    20  مهندسي عمران گرايش سازه  الهيجان -موسسه غير انتفاعي ديلمان   22001  غيرانتفاعي

  )2كد ضريب (موعه مهندسي مكانيك مج -1267
  پرديس خودگردان دانشگاه  20  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي  دانشگاه صنعتي اصفهان  22379  خودگردان سيپرد

  )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -1267
  فقط مرد  15  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  دانشگاه قم  26499  روزانه

-هاي تجديدپذير با عنوان مهندسي انرژي رشيپذ  3  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   22564  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه

يس پرد- هاي انرژي با عنوان مهندسي سيستم رشيپذ  7  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   22562  خودگردان سيپرد
  خودگردان دانشگاه

  پرديس خودگردان دانشگاه  7  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   22563  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  19  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  دانشگاه صنعتي اصفهان  22568  خودگردان سيپرد

  )8كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -1267
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   22680  خودگردان سيپرد

    10  مهندسي مكاترونيك  )جزيره كيش

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد   دانشگاه صنعتي اصفهان  22901  خودگردان سيپرد

  دگردان دانشگاهپرديس خو  20  مهندسي

  )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -1276
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه تهران   23100  خودگردان سيپرد

  )جزيره كيش
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات

)IT(  6    

 طالعات گرايش فناوري اطالعاتمهندسي فناوري ا  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   23102  خودگردان سيپرد
)IT(  5  با عنوان مهندسي فناوري اطالعات گرايش  رشيپذ

  پرديس خودگردان دانشگاه- اي هاي چندرسانه سيستم
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   23101  خودگردان سيپرد

)IT(  3  العات گرايش با عنوان مهندسي فناوري اط رشيپذ
  پرديس خودگردان دانشگاه-معماري سازماني

  )2كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -1276
هاي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   26487  روزانه

    12  كامپيوتري

  )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  - 1277
هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان  23267  خودگردان سيپرد

  پرديس خودگردان دانشگاه  2  كامپيوتري

  )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  - 1277
  آموزش محور  40  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  دانشگاه صنعتي اصفهان  23329  مجازي دولتي

  پرديس خودگردان دانشگاه  4  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ  23337  خودگردان سيپرد
  )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  - 1277

    5  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  دانشگاه صنعتي بابل  26516  روزانه
    20  يوتر گرايش نرم افزارمهندسي كامپ  الهيجان -موسسه غير انتفاعي ديلمان   23484  غيرانتفاعي

  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



1395سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته(تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلي دوم طالعيه ا  

 95اطالعيه دوم تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال  8   صفحه  هاي كشاورزي و هنر هاي تحصيلي گروه رشته

 

  )1كد ضريب (مهندسي هوا فضا  -1279
 دوره تحصيلي

كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

  پرديس خودگردان دانشگاه  6  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   23665  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  8  اييهاي هو مهندسي هوا فضا گرايش سازه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   23667  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  6  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   23673  خودگردان سيپرد

  )1كد ضريب (بيوتكنولوژي  -مهندسي شيمي  -1285
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   23731  خودگردان سيپرد

    9  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  )جزيره كيش

  )2كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  -1294
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   23766  خودگردان سيپرد

    7  ايمني ، بهداشت و محيط زيست  )جزيره كيش

  كشاورزيگروه  هاي تحصيل كد محل - 4جدول شماره 
  )4كد ضريب ( زراعت و اصالح نباتات -مجموعه مهندسي كشاورزي  -1303

 دوره تحصيلي
كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

    8  كشاورزي اكولوژيك  دانشگاه اروميه  26478  روزانه
  شگاهپرديس خودگردان دان  7  كشاورزي اكولوژيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   24136  خودگردان سيپرد

  )2كد ضريب ( شيالت -مجموعه مهندسي منابع طبيعي  - 1311
    6  مهندسي فرآوري محصوالت شيالتي  دانشگاه اروميه  26477  روزانه

  )1كد ضريب ( چوب -مجموعه مهندسي منابع طبيعي  -1312
محل تحصيل پرديس ( تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي   26601  روزانه

هاي  با عنوان مهندسي صنايع چوب و فرآورده رشيپذ  8  هاي چندسازه چوب مهندسي فرآورده  )زيرآب در مازندران
  هاي ليگنوسلولزي سلولزي گرايش كامپوزيت

محل تحصيل پرديس ( تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي   26602  نوبت دوم
هاي  هبا عنوان مهندسي صنايع چوب و فرآورد رشيپذ  5  هاي چندسازه چوب مهندسي فرآورده  )زيرآب در مازندران

  هاي ليگنوسلولزي سلولزي گرايش كامپوزيت

  5  هاي چندسازه چوب مهندسي فرآورده  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   26603  خودگردان سيپرد
هاي  با عنوان مهندسي صنايع چوب و فرآورده رشيپذ

پرديس - هاي ليگنوسلولزي سلولزي گرايش كامپوزيت
  خودگردان دانشگاه

  )1كد ضريب ( محيط زيست -عي مهندسي منابع طبي -1317
ها  مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش زيستگاه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   25165  خودگردان سيپرد

  پرديس خودگردان دانشگاه  5  و تنوع زيستي

مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   25166  خودگردان سيپرد
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  زيست هاي محيط آلودگي

  هــنرگروه  هاي تحصيل كد محل -5جدول شماره 
ـ  زاجم هكنيا زا معا و يا پروژه دار، كليه داوطلبان داراي آزمون عمليهاي  بر اساس تصميمات متخذه در رشته ـ  هب ـ زآ رد تكرش  نوم

توانند بجـز كدرشـته    اند نيز در صورت تمايل مي ننمودها ي و دهومنها شركت  در آزمون عملي اين رشته اي و دان هدوبن اي و هدوب يلمع
هاي  هاي دوره بديهي است براي انتخاب رشته. متقاضي شوند اه هرود رياس يارب اه هتشر ليبق نياهاي روزانه و شبانه  دورههاي  محل

انـد   حصراً معرفي شدگاني كه در آزمون عملي رشته ذيربط شركت نمودهروزانه و شبانه مطابق ضوابط اعالم شده در اطالعيه قبلي من
  .باشند از به انتخاب آن ميجم

  )1كد ضريب ( طراحي شهري -1351
 دوره تحصيلي

كد محل 
  توضيحات  ظرفيت گرايش/ عنوان رشته   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  تحصيل

    4  طراحي شهري  دانشگاه تبريز  26483  روزانه
    2  طراحي شهري  دانشگاه تبريز  26484  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  4  طراحي شهري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   25526  خودگردان سيپرد
  )1كد ضريب ( مجموعه معماري -1352

محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   25600  خودگردان سيپرد
    5  مهندسي معماري  )جزيره كيش

  )6كد ضريب ( مجموعه معماري -1352
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   25719  خودگردان سيپرد

    6  معماري داخلي  )جزيره كيش

  )2يب كد ضر( مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي -1358
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   25820  خودگردان سيپرد

    9  ارتباط تصويري  )جزيره كيش

  )1كد ضريب ( مجموعه هنرهاي ساخت و معماري - 1361
    20  مديريت پروژه و ساخت  الهيجان -موسسه غير انتفاعي ديلمان   25989  غيرانتفاعي

  )3كد ضريب ( ريمجموعه هنرهاي ساخت و معما - 1361
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   26013  خودگردان سيپرد

    2  معماري و انرژي  )جزيره كيش

  )1كد ضريب ( طراحي صنعتي -1362
محل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه تهران   26028  خودگردان سيپرد

    13  طراحي صنعتي  )جزيره كيش

  )1كد ضريب ( فرش - 1363
    5  فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  26038  روزانه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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