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

 صفحه 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ها اصالحات جداول كدرشته محل) ب
 مجموعه نام دانشگاهرديف

 امتحاني
  كد

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

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

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

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

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

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

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

 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

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

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

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



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

 صفحه 2

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

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

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

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

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

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

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

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

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

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

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

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي جنگل  - 1307

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

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

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

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

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

  
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


