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باسمه  تعالي 

فصل.اول:.توضيحات.و.شرايط.و.ضوابط.کلي.پذيرش.و.مسير.انتخاب.رشته

با س��الم ، ضمن  آرزوي  توفيق الهي براي داوطلبان گرامي  آزمون   کارشناس��ي ارشد 
ناپيوسته سال 1399 و با اين  اميد که قبول شدگان  بتوانند در سنگرهاي علم و ايمان 
پاسداراني شايسته  براي  حفاظت  از حريم اسالم و تداوم بخش  دستاوردهاي  انقالب  
اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  باشند، نظر شما را به مندرجات اين 

دفترچه  معطوف  مي دارد.

مراحل انتخاب کد رشته محل:

 صفحه 2 را ببینیددريافت کارنامه

انتخاب و اولويت بندي کد رشته محل از همة دوره هايي که طبق کارنامه مجاز شده ايد

انتخاب کد رشته محل اينترنتی
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش 

در فرم انتخاب رشته

مراحل انتخاب از مجموعه رشته  محل ها

مطالعة دفترچه راهنمای انتخاب کد رشته محل
در این دفترچه مقررات و ظرفیت رشته  محل ها  وجود دارد.
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 بخش اول: راهنماي عملي انتخاب رشته

الف( شيوه هاي آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به صورت آموزشي و پژوهشي و 
آموزش محور مي باشد.

طول مدت دوره در هر دو شيوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نيمسال تحصيلي است. در موارد 
استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مجاز است 

و در هر صورت مدت دوره در هر دو شيوه نبايد از 2/5 سال تجاوز کند.

شيوه آموزش محورشيوه آموزشي و پژوهشي

شيوه هاي آموزشي در مقطع 
کارشناسي ارشد ناپيوسته

ب( کارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون 
     به  منظور آگاهي  داوطلبان  ش��رکت کننده  در آزمون  کارشناس��ي  ارشد ناپيوسته سال  1399، 
براي هر يك  از داوطلبان  کارنامه اي  حاوي  اطالعات  ثبت نامي ، نمرات  اکتس��ابي ، نمره  کل ، رتبه  
داوطلب در س��هميه، رتبه داوطلب بدون س��هميه )با توجه به ضرايب مندرج در رش��ته امتحاني 
ذيربط(، آخرين  رتبه  مجاز  در س��هميه و نتيجه  آزمون  در س��هميه به  منظور انتخاب  کد رش��ته  
محل هاي  تحصيلي  از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org با وارد 
کردن ش��ماره پرونده و يا ش��ماره داوطلبي و درج مشخصات فردي )نام خانوادگي و نام، شماره 
شناسنامه، سال تولد، کد رهگيري ثبت نام( قابل مشاهده است. الزم به ذکر است که اين کارنامه 

منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده مي باشد.

چگونه کارنامه  آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته را دريافت کنيم؟ 
براي هر داوطلبي که در جلس��ة آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته حاضر شده باشد، کارنامه 

صادر مي شود.  

قبل از دريافت کارنامه اين اطالعات را آماده کنيد.
 کد ملي

 سال تولد
 شماره پرونده )این شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(.
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 ب��راي درياف��ت کارنام��ه باي��د وارد وبگاه س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به نش��اني
www.sanjesh.org شويد.

روش های دريافت کارنامه
وارد سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته شويد و سپس گزينه »ورود به سيستم« را 

انتخاب نماييد: 

روش های دريافت کارنامه
پس از مرحله »ورود به سيستم« به يکی از دو روش زير مي توانيد وارد صفحه »ميزکار« شده 

و گزينه »مشاهده کارنامه اوليه« را انتخاب و کارنامه تان را دريافت نماييد: 
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 اطالعات علمي داوطلباني  که  در دو کد رش��ته  امتحاني  ش��رکت  نموده اند، در يك کارنامه 
)مربوط به هر دو رشته امتحاني، رشته امتحاني اول و رشته امتحاني دوم» شناور«( مشخص و 

در سايت اينترنتي سازمان قابل رؤيت مي باشد.

رويت کارنامه اعالم نتايج اوليه

1

2

3
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توضيح�ات مندرجات  کارنامه : اطالعات  کارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون  کارشناس�ي 
ارشد ناپيوسته  سال 1399 براي  هر يك از داوطلبان به شرح  ذيل مي باشد:

1-  مشخصات ثبت نامي:
در رديف »الف« مشخصات  ثبت نامي  داوطلب  )طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي و اصالحات 
احتمال��ي بعد از آن( به  ترتيب  ش��امل ش��ماره پرونده، ن��ام خانوادگي و نام، جنس، ش��ماره 
شناس��نامه، س��ال تولد، سهميه نهايي، سهميه  ثبت نامي)ارگان س��هميه( ، ماه و سال فراغت از 
تحصيل، معدل کارداني، معدل کارشناسي، نام رشته تحصيلي مقطع کارشناسي و نام دانشگاه 
يا مؤسس��ه فارغ التحصيلي در مقطع کارشناسي داوطلب، بر اساس اطالعاتي که داوطلب در 

اختيار اين سازمان گذاشته، درج  گرديده  است.
تذکرات مهم در رابطه با معدل:

1- مع��دل درج ش��ده در کارنام��ه، معدل اعالم ش��ده داوطلب در تقاضانام��ه اينترنتي و يا 
اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از ثبت نام مي باشد که الزم است داوطلب به هنگام 
ثبت نام اصل مدرک معدل را به همراه ساير مدارک ثبت نام به محل قبولي خود ارائه نمايد. 
بديهي است در صورت عدم ارائه اصل مدرک معدل و يا مغايرت معدل مؤسسه محل قبولي 

از ثبت نام داوطلب خودداري خواهد نمود.
2- آن دس��ته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رش��ته مي باشند )پس از بررسي کارنامه نتايج اوليه( در 
صورتي که معدل اعالم شده در کارنامه، معدل واقعي آنان نمي باشد و يا اينکه مطابق ضوابط بندهاي 1-2 
و 2-2 که در ادامه بيان شده است معدل خود را اعالم ننموده اند، با مراجعه به سايت سازمان مطابق ضوابط 
نس��بت به تغيير معدل خود براساس مفاد اطالعيه مورخ 99/5/5 )اطالعيه توزيع کارت ورود به جلسه( 
اقدام نمايند. لذا الزم اس��ت دانش آموختگان دوره کارشناسي معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي و 
دانشجويان سال آخر نيز ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 1398/11/30 در محل 
مرب��وط درج و ف��رم مخصوص معدل مندرج در صفحه 423  اين دفترچه راهنما را تکميل و از مؤسس��ه 

آموزشي محل تحصيل تأييديه اخذ نمايند.
1-2- مالک عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين 
آزمون، دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي بوده اند، مطابق مفاد فرم تأييديه معدل )مندرج 
در صفحه 44 دفترچه راهنماي ش��ماره 1 و يا فرم مندرج در اطالعيه توزيع کارت ورود به 
جلس��ه مورخ 1399/5/5( همان ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 1398/11/30 

در دوره کارشناسي مي باشد.
استثناء: براي آن دسته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين آزمون دانشجوي 
س��ال آخر دوره کارشناس��ي بوده و از سوي مؤسسه محل فارغ التحصيلي به عنوان دانشجوي 

رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.
2-2- براي آن دسته از داوطلباني که به هنگام ثبت نام و شرکت در اين آزمون، فارغ التحصيل دوره 

کارشناسي بوده اند، همان معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي آنان مالک عمل خواهد بود.
تبصره 1- آن دسته از داوطلباني که به هنگام پرينت کارت ورود به جلسه و يا درخواست هاي 
کتبي پس از آن، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نموده اند، همان معدل اصالح شده در اين 

کارنامه درج شده است.
تبصره 2- براي آن دس��ته از داوطلباني که معدل آنان مغاير معدل هاي معمول بوده و يا به 
عبارتي ديگر خارج از رديف معدل هاي فعلي مي باشد و يا معدل خود را در تقاضانامه ثبت نام 
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اينترنتي درج ننموده اند، حداقل نمره معدل يعني 10/00 در نظر گرفته شده است.
تبصره 3- براي آن دس��ته از داوطلباني که دانش��جوي س��ال آخر يا ف��ارغ التحصيل مقطع 

کارشناسي ناپيوسته هستند، معدل کارداني نيز براي آنان درج شده است. 
3- مالک عمل معدل براي آن دس��ته از داوطلبان حافظ قرآن، که پس از معرفي س��ازمان 
سنجش و بدون اخذ واحد درسي نسبت به دريافت مدرک دوره کارشناسي اقدام نموده اند، 

معدل تعيين شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
4- داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته نمي باشند و به معدل مندرج در کارنامه خود اعتراض 
دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در کارنامه اوليه مي باشد، مي بايستي منحصراَ 
با ارس��ال تصوير گواهي معدل تأييد ش��ده )گواهي فارغ التحصيلي و يا فرم مخصوص معدل 
مندرج در صفحه 423 همين دفترچه راهنما( و تصوير کارت شناسايي عکسدار يا کارت ملي 
به همراه کارنامه نتايج اوليه حداکثر تا روز سه شنبه 99/6/18 به روش الکترونيکی که در 

بند 19 صفحه20 همين دفترچه راهنما توضيح داده شده است ارسال نمايند.
2-  اطالعات رشته امتحاني اول در کارنامه نتايج اوليه: 

رديف 1- شماره داوطلب: در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول )اصلي( درج  
شده  است.

رديف 2- عالقه مند به شرکت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي و غيرانتفاعي: در اين رديف، براي آن دسته از داوطلباني که عالقه مندي خود 
را به رشته هاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي 
به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اينترنتي اعالم نموده اند، کلمه »بل��ي« و براي ساير داوطلبان 

کلمه »خ��ير« درج شده است.
تبصره: آن دسته از داوطلباني که در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي ننموده اند، در صورتي 
که حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رش��ته هاي اين دانش��گاه ها کس��ب کرده باشند، 
در ذي��ل بند الف )مش��خصات ثبت نام��ي( پيغامي را مبني بر امکان انتخاب اين رش��ته ها در 
کارنام��ه اعالم نتايج اوليه مش��اهده خواهند نمود. لذا اين دس��ته از داوطلبان در صورتي که 
عالقمند به انتخاب رش��ته هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي غيرانتفاعي و 
دانش��گاه پيام نور هستند، مي بايست پس از واريز مبلغ 186/000 ريال )معادل هجده هزار 
و شش��صد تومان( بابت اعالم عالقمندي به رش��ته هاي اين دانش��گاه ها و مؤسسات، از طريق 
سيس��تم اينترنتي و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، برحسب عالقمندي انتخاب و 

در فرم انتخاب کد رشته محل اينترنتي درج نمايند.
رديف 3- وضعيت انتخاب رشته داوطلب: در اين رديف کلمه »مجاز مي باشيد« و يا »مجاز 
نيس��تيد« درج شده است. مفهوم درج کلمه »مجاز مي باشيد« به منزله آن است که با توجه 
به نمرات اکتس��ابي داوطلب در رش��ته امتحاني و کد ضريب و يا کد ضرايب موجود در هر 
رش��ته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره 7، مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط 
و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )همين دفترچه( مي باشد و 
براي آن دس��ته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته نمي باشند، در رديف 6 کارنامه آنان 

کلمه »مجاز نيستيد« درج شده است.
رديف 4- معدل مؤثر: در اين رديف، بر اساس مصوبه شوراي برنامه ريزي تحصيالت تکميلي، 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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با توجه به اختالف سطح علمي دانش�گاه ها، معدل داوطل�بان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره 
علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است. 

رديف 5- کد و نام رش�ته امتحاني اول: در اين رديف، کد و نام رش��ته امتحاني اول )اصلي( 
داوطلب درج  شده  است . 

رديف 6- نمرات اکتس�ابي: در اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اکتسابي داوطلب به 
ترتيب دروس در فاصله بين 100 و 33/33- درج  شده است .

تبصره  1- نمره هاي  خام  هر درس  به صورت  درصدي  درج  گرديده  و اين  نمرات  در هر درس  
نش��انگر آن  اس��ت  که  داوطلب  چند درصد از نمره  يك  آزمون  )يك  درس ( را پس  از کس��ر 
نمرات  منفي  پاسخ هاي  غلط، به دست  آورده  است . مثاًل نمره  خام  75، در درس  زبان  خارجي  
بدين  معني  خواهد بود که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، 

نمره  خام  داوطلب  در درس  مذکور هفتاد و پنج )75( شده  است.  
تبصره  2- در مواردي  که نمره  خام  داوطلب  در يك  درس  عدد صفر )0( درج  شده  است ، به  
منزله  آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  

خام  داوطلب  در درس  مذکور صفر )0( شده  است.  
تبصره  3- در مواردي  که  داوطلب  به  هيچ يك  از س��ؤاالت  يك  درس  پاسخ  نداده  باشد، در 

مقابل  درس  مذکور کلمه  »سفيد« درج  شده  است.  
تبصره  4- در مواردي  که  نمره  خام  داوطلب  در يك  درس  به صورت  عدد منفي  درج  گرديده ، 
به  منزله  آن  است  که  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  

خام  داوطلب  در درس  مذکور منفي  شده  است.
رديف 7- وضعيت داوطلب در هر کد ضريب: نظر به  اينکه  بر اس��اس  کليه  ش��رايط و ضوابط 
آزمون  کارشناس��ي  ارش��د ناپيوسته س��ال 1399، ابتدا فهرست  اس��امي  چند برابر ظرفيت 
اس��تخراج  و فقط اين  افراد )افرادي  که  در رديف  چند برابر ظرفيت  قرار گرفته اند( مجاز به 
انتخاب  رشته  خواهند بود و براي  مراحل  مختلف  شامل:  بررسي صالحيت عمومي ، شرکت  در 
آزمون  تشريحي يا عملي  معرفي  مي گردند، لذا وضع علمي داوطلبان بر اساس  گزينش  علمي 
 انجام  شده مذکور در هر گرايش رشته امتحاني، در اين  جدول  مشخص  شده  است . مفهوم هر 

يك از مندرجات جدول شماره 7 کارنامه اوليه نتايج به شرح زير اعالم مي گردد.
1-7- ک�د ضريب: منظور از کد ضريب، کد مجموعه رش��ته گرايش هايي اس��ت که داراي 
ضرايب يکس��ان مي باش��ند. اين کد در جدول ذيل بند 5 کارنامه و هر يك از کدرشته هاي 
امتحان��ي دفترچه راهنماي ثبت نام و همچنين باالي جداول کدرش��ته محل هاي تحصيلي، در 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است.
2-7- نمره کل : عبارت  اس��ت  از نمره  داوطلب  بر اساس  80% نمره علمي حاصل از آزمون 
 اختصاصي که  با ضرايب  مربوط براي  هر کد ضريب  )در رش��ته هايي  که  داراي  چند گرايش  

مي باشند( محاسبه  شده  و 20% معدل مؤثر مقطع کارشناسي .
3-7- رتب�ه  کل داوطل�ب  در س�هميه : در اي��ن س��تون، رتب��ه  کل داوطل��ب  در بين  کليه  

شرکت کنندگان  رشته  امتحاني  در سهميه  و در هر کد ضريب ، درج گرديده است.
 نمره کل و رتبه داوطلب درج ش��ده براي آن دس��ته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته 
شده اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پروژه و يا تشريحي بوده و آزمون 
آن متعاقباً برگزار مي گردد، غيرقابل استناد مي باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذکور و 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبه ها تغيير مي نمايد. به عبارت ديگر اين رتبه ها فقط تا اين 
مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود. 

4-7- رتبه کل داوطلب بدون سهميه: در اين ستون، رتبه داوطلب در بين کليه شرکت کنندگان 
رشته امتحاني در هر کدضريب، بدون در نظر گرفتن سهميه درج گرديده است.

5-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در رش�ته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(: در اين 
ستون، آخرين رتبه مجاز در رشته هاي تحصيلي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه(، در هر کد 

ضريب با توجه به سهميه درج گرديده است. 
6-7- نتيج�ه در رش�ته هاي دوره روزانه و نوبت دوم )ش�بانه(: در اين س��تون، در 
رش��ته هاي دوره روزانه و نوبت دوم)ش��بانه( و در هر کد ضريب، که نش��انگر مجاز يا 
غيرمج��از بودن داوطلب براي انتخاب کد رش��ته محل يا رش��ته محل هاي کد ضريب 
مربوط، بر اس��اس ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رش��ته هاي تحصيلي )همين 
دفترچه( درج ش��ده، مش��خص مي ش��ود. بدين ترتي��ب داوطلبي مجاز ب��ه انتخاب کد 
رش��ته محل يا رش��ته محل هايي از کد ضريب مربوط به رش��ته امتحاني مي باش��د، که 
در س��تون نتيجه براي وي کلمه »مجاز« درج ش��ده است. بديهي است در صورتي که 
در س��تون نتيجه در مقابل هر کد رش��ته/گرايش امتحاني کلمه »غيرمجاز« درج شده 
باش��د. به منزله آن اس��ت که داوطلب مجاز به انتخاب هيچ يك از کدرشته محل هاي 

آن کد نمي باش��د.
7-7- رتبه داوطلب در سهميه در دوره هاي غيرروزانه و غير نوبت دوم )شبانه(: در اين ستون، 
رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به رشته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم 

)شبانه(، در هر کد ضريب با توجه به سهميه مربوط درج گرديده است. 
8-7- آخرين رتبه مجاز در سهميه در دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )شبانه(: در اين 
ستون، آخرين رتبه مجاز براي رشته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )شبانه(، در هر 

کد ضريب با توجه به سهميه مربوط درج گرديده است. 
 9-7- نتيج�ه در دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )ش�بانه(: در اين س��تون، نتيجه در 
رش��ته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم )شبانه(، در هر کد ضريب که نشانگر مجاز 
ي��ا غيرمجاز ب��ودن داوطلب براي انتخاب کد رش��ته محل يا رش��ته محل هاي کد ضريب 
مربوط، بر اس��اس ضوابط��ي که در دفترچ��ه راهنماي انتخاب رش��ته هاي تحصيلي )همين 
دفترچه( درج شده، مشخص مي شود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب کدرشته محل 
يا کدرش��ته محل هايي از کد ضريب مربوط به رش��ته امتحاني مي باشد که در ستون نتيجه 
براي وي کلمه »مجاز« درج ش��ده اس��ت. بديهي اس��ت در صورتي که در ستون نتيجه در 
مقابل کد ضريب و يا کد ضرايبي از رش��ته امتحاني کلمه »غيرمجاز« درج ش��ده باشد. به 
منزله آن اس��ت ک��ه داوطلب مجاز به انتخاب کدرش��ته محل يا کدرش��ته محل هاي کد 

ضرايب غيرمجاز نمي باشد.
در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رش��ته هاي تحصيلي غيرروزانه و غيرنوبت دوم  )شبانه(، 
از رشته امتحاني داوطلب، در رديف هاي 7-7 ، 8-7 و 9-7 به ترتيب: رتبه داوطلب، آخرين 

رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد.
3- اطالعات رشته امتحاني دوم در کارنامه نتايج اوليه:

اطالعات درج ش��ده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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اول مي باش��د، با اين تفاوت ک��ه در رديف هاي 1، 3، 4، 5، 6 و 7 اطالعات مربوط به 
رش��ته امتحاني دوم به ترتيب ش��ماره داوطل��ب، وضعيت انتخاب رش��ته، معدل مؤثر، 
ک��د و نام رش��ته امتحاني دوم، نمرات اکتس��ابي و وضعيت علم��ي داوطلب در هر کد 
ضري��ب براي اطالع داوطلباني که در رش��ته امتحاني دوم نيز ش��رکت نموده اند، درج 

گرديده اس��ت.

 انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل
ف��رم انتخاب رش��ته هاي تحصيل��ي اينترنتي همزمان ب��ا کارنامه نتايج اولي��ه در پايگاه 
اينترنت��ي اي��ن س��ازمان منحصراً ب��راي داوطلباني که ب��ا توجه ب��ه مندرجات رديف 7 
کارنامه، در دوره هاي روزانه و يا دوره هاي غيرروزانه مجاز به انتخاب رش��ته مي باشند، 
قابل رؤيت مي باش��د، لذا داوطلبان الزم اس��ت براي ورود به سايت انتخاب رشته از دو 
روش ورود اطالع��ات: 1- ش��ماره پرونده و ک��د رهگيري ثبت نام. 2- ش��ماره پرونده، 
ش��ماره داوطل��ب و کد ملي، نس��بت به ثبت کدرش��ته محل هاي انتخاب��ي و تکميل فرم 

مذک��ور، اق��دام نماين��د.
تبصره: منظور از دوره هاي غيرروزانه و غيرنوبت دوم)ش�بانه( در جدول ش�ماره 7 کارنامه 
نتايج اوليه؛ دوره هاي مجازي، پرديس خودگردان، مش�ترك و دانشگاه پيام نور و دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانش�گاه آزاد اسالمي مي باشد، که شرايط و ضوابط 
مربوط به اين دوره ها در قس�مت شرايط دانشگاهها و موسس�ات دربخش انتهاي اين دفترچه 
راهنما  درج شده است که داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقيق آنها 

اقدام نمايند.

* قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته: به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب 
رش��ته داوطلبان مجاز به انتخاب رش��ته، بندهاي ذيل را مش��اهده مي نمايند که در صورت 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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عالمتگذاري در يکي از اين موارد به آنها اجازه انتخاب رش��ته داده مي ش��ود. بديهي است 
هر زمان  مش��خص  ش��ود که  داوطلب  حقايقي را عمداً يا س��هواً کتمان  نموده ، در هر مرحله 
 )پذيرفته شدن ، حين  تحصيل   و ...( که باشد، از اين آزمون  و آزمون  سال  بعد محروم  خواهد 

شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.
1- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( 

مورد تأييد مي باشد. 
2- اطالعات فوق )معدل، رش��ته و محل تحصيل دوره کارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( 

مورد تأييد نبوده و داراي مغايرت است. 
تبصره: در صورتي که داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري نمايند به آنها اجازه اصالح و ويرايش 
موارد مربوط داده خواهد ش��د. لذا الزم اس��ت داوطلبان ابتدا نس��بت به تغيير معدل خود 
براس��اس مفاد اطالعيه مورخ 99/5/5 )اطالعيه توزيع کارت ورود به جلسه( اقدام نمايند. 
دانش آموختگان دوره کارشناس��ي معدل مندرج در مدرک فارغ التحصيلي و دانش��جويان 
سال آخر ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده خود را تا تاريخ 1398/11/30 و سپس 
رش��ته تحصيلي و دانش��گاه مح��ل تحصيل خود را در محل مرب��وط درج نمايند که پس از 

ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواهد شد. 
3- حداکث��ر تا تاريخ 1399/6/31 در مقطع کارشناس��ي فارغ التحصيل خواهم ش��د. 

فارغ التحصيل نخواهم شد. 
 توضي�ح مهم: چنانچ��ه در رديف پذيرفته ش��دگان نهايي آزمون قرار بگيري��د و تا تاريخ 
1399/6/31 موفق به دريافت مدرک کارشناس��ي خود نگرديد، قبولي شما باطل خواهد 
شد. الزم به ذکر است بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
در دوره هاي تحصيالت تکميلي مورخ 1395/10/18 کليه پذيرفته ش��دگان دوره روزانه 
در آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال 1399 حق شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 

ناپيوسته سال 1400 را نخواهند داشت. 
سيس��تم انتخاب رش��ته تا حدودي هوش��مند طراح��ي گرديده تا در حد ام��کان خطاهاي 
احتمال��ي داوطلبان را در زمان انتخاب رش��ته اينترنتي به آن��ان تذکر دهد )به  عنوان مثال: 
اعالم خطاي انتخاب کدرش��ته محلي که داوطلب در آزمون آن ش��رکت نکرده و يا مجاز 
به انتخاب رش��ته نشده باش��د و يا اينکه داوطلب در يك يا چند کد ضريب رشته امتحاني 
خود مجاز به انتخاب رش��ته نگرديده اس��ت و ...(، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز 
در نظر داشته باشند. بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام 
ننمايد، انتخاب رشته وي کامل نگرديده و سيستم به اين داوطلب رسيد انتخاب رشته 15 

رقمي نخواهد داد.
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 بخش دوم: آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط کلي پذيرش

الف( روش  گزينش 
 گزينش دانش��جو در هر يك  از رش��ته هاي امتحاني دوره هاي کارشناسي  ارشد ناپيوسته  از 
بين  داوطلباني  که بر اساس  کارنامه  اوليه  مجاز به انتخاب رشته مي باشند، با توجه  به  نمره  کل  
اکتسابي  و اولويت  کد رشته هاي  انتخابي  و نتيجه بررسي  صالحيت هاي  عمومي  مطابق  ضوابط 

مربوط انجام  خواهد شد.
تبصره: گزينش نهايي در کليه رشته هاي تحصيلي براساس 80 % نمره آزمون کتبي )حاصل 
از تراز نمرات دروس( در هر گرايش با توجه به ضرايب مربوط و 20% معدل تراز شده انجام 

مي گيرد.
 »طبق مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 98/9/30، در آزمون کارشناسي ارشد سال 1399، حدنصاب نمره علمي )نمره 
حاصل از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب مربوطه( در هر رشته گرايش 
و در تمامي دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد 
اسالمي بزرگتر از صفر مي باشد.« لذا به استناد مصوبه فوق، داوطلبان در کدضريب هايي مجاز 

به انتخاب رشته شده اند که نمره علمي کدضريب مربوطه بزرگتر از صفر باشد.  
ب( بورسيه  و رشته هاي داراي شرايط خاص

متقاضيان  بورسيه  وزارتخانه ها، سازمان ها و يا مؤسسات  آموزش  عالي  داراي  شرايط خاص  در 
هر يك  از کد رشته هاي  تحصيلي ، بايد عالوه  بر دارا بودن  شرايط عمومي  و اختصاصي  مندرج  
در دفترچه راهنماي  ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 )دفترچه شماره 1( 
و همچنين دفترچه راهنماي عملي کد رشته محل، احراز حد نصاب  علمي  الزم ، واجد شرايط 
و ضوابط اختصاصي  وزارتخانه  و يا سازمان  و يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  

داراي  شرايط خاص  باشند. 
تبصره 1- ش��رايط و ضوابط اختصاصي  وزارتخانه ها، س��ازمان ها و ارگان هاي  بورس دهنده  و 
همچنين  مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  در اين  قبيل  رش��ته ها در انتهاي  اين  
دفترچه  )بخش شرايط و ضوابط دانشگاه ها و موسسات( درج گرديده است.  لذا  کليه  داوطلبان  
الزم اس��ت پس  از مطالعه  دقيق  آن، در صورت  تمايل و واجد شرايط بودن  بر اساس رشته و 
گرايش مجاز خود، نسبت  به  انتخاب  حداکثر 2 کد رشته  محل  بورسيه  يا داراي  شرايط خاص  
از رشته  امتحاني  مربوط اقدام  نموده و کد رشته  محل  يا رشته  محل هاي  انتخابي  )حداکثر 2 
کد رشته  محل  مجاز( را به  همراه  ساير کد رشته هاي  انتخابي  از رشته  امتحاني  به  ترتيب  تقدم  

عالقه  در فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي درج نمايند.
 تبصره 2- فهرس��ت اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در رشته هاي بورسيه و داراي 
شرايط خاص براس��اس  ظرفيت  پذيرش  دانشجوي  بورس��يه  ارگان هاي  مختلف  و مؤسسات  
آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص  و با توجه به نمرات امتحاني  در هر يك از کد رش��ته  
محل هاي  انتخابي )حداکثر 2 کد رشته  محل (، بهمراه اطالعيه ي برنامه زماني  انجام مراحل 
مصاحبه و گزينش در اين کد رش��ته ها درتاريخ 99/6/25 در س��ايت اين س��ازمان منتشر 
خواهد شد. لذا معرفي شدگان  الزم  است  بر اساس  برنامه  زماني  مندرج دراطالعيه فوق براي  
انجام  مراحل  مصاحبه و گزينش به  سازمان  يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي 
 داراي  ش��رايط خاص  ذيربط مراجعه  نمايند. بديهي  اس��ت  بر اس��اس  نتيجه  گزارش ش��ده  
توس��ط س��ازمان  يا ارگان  بورس  دهنده  و يا مؤسسه  آموزش  عالي  داراي  شرايط خاص  و 
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ساير ضوابط مربوط، گزينش  نهايي  انجام  خواهد شد. الزم به ذکر است عدم مراجعه داوطلب 
در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذکور تلقي مي گردد.  

  تبصره 3- آن دس��ته  از داوطلباني  که  با توجه  به  مندرجات  دفترچه  راهنماي  ش��ماره  1، در 
2 کد رش��ته  امتحاني  ش��رکت  نموده اند، چنانچه  با توجه  به  کارنامه اوليه که از طريق سايت 
اينترنتي  اين س��ازمان قابل رؤيت و پرينت مي باش��د در هر دو کد رش��ته  امتحاني  مجاز به  
انتخاب  رشته  باشند، همانند ساير داوطلبان  مطابق  شرايط و ضوابط مندرج  در تبصره  2 فوق ، 
منحصراً مجاز به  انتخاب  حداکثر 2 کد رشته  محل  داراي  شرايط خاص  و يا بورسيه  مي باشند.

 تبصره 4- انتخاب کدرشته محل هاي تحصيلي دانشگاه هاي شاهد، غيرانتفاعي امام صادق)ع( 
و غيرانتفاعي خاتم از شرط محدوديت انتخاب دو کد محل بورسيه و يا داراي شرايط خاص 

مستثني مي باشد.
 * وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  به  هيچيك  از دانشجويان  مقطع  کارشناسي  ارشد، بورس  

تحصيلي اعطاء نمي نمايد.
ج( شيوه هاي آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته

ش�يوه آموزشي و پژوهشي: ش��يوه آموزشي و پژوهشي، روشي اس��ت که محتواي برنامه آن 
مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي 
در مقطع کارشناس��ي ارشد در ايران بوده و پذيرش دانشجو در کليه دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي کشور فقط به اين روش صورت مي گرفت.
شيوه آموزش محور: تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و 
بدون پايان نامه بوده که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمينار )تحقيق و تتبع نظري( 
الزامي اس��ت و در ساير موارد عيناً مطابق آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 
مي باشد. الزم است عالقه مندان  به  تحصيل  در رشته  محل هاي  شيوه آموزش محور نسبت  به 
 درج  کد رشته محل هاي مربوط، در فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي به  ترتيب  عالقه به همراه ساير 
کد محل هاي انتخابي مبادرت  نمايند )در جداول رش��ته هاي تحصيلي، کد محل هاي مذکور با 

عبارت »شيوه آموزش محور« در قسمت مالحظات مشخص شده اند(.
د( سهميه رزمندگان و ايثارگران  

با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توسط مجلس شوراي 
اسالمي، ماده 90 اين قانون عالوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« و 
اصالحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مال��ي دولت )2(« س��هميه رزمندگان و ايثارگران در اين آزم��ون اجرا و گزينش داوطلبان 

براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 
براساس قوانين فوق:

1- بيس��ت و پنج درصد )25%( ظرفيت هر کدرش��ته محل به »همس��ر و فرزندان  ش��هدا و 
مفقوداالثر«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان 25% و باالتر و همسر و فرزندان 

آنان« اختصاص دارد.)سهمیه ایثارگران 25% ظرفیت(
2- پنج درصد )5%( ظرفيت هر کدرشته محل نيز به »جانبازان زير 25% و همسر و فرزندان 
آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص 

دارد. )سهمیه ایثارگران 5% ظرفیت(
 طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجس�اله شش�م توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس�امي ايران، در صورتي كه س�هميه 25 درصدي ايثارگران توسط 
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داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 
درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم 

اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
 1- براساس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 
درص��دي و ي��ا 5 درص��دي( 70% نمره آخرين فرد پذيرفته ش��ده در گزين��ش آزاد در هر 
کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش 

آزاد در هر کدرشته محل مي باشد.
2- بر اساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 97/12/18 ظرفيت س��هميه ايثارگران 5درصد و 25درصد در هرکدرش��ته  
محل  در صورتي اختصاص مي يابدکه امکان گردکردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت 
وجود داش��ته باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 0/5 باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار 

اعشار کمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح کوچکتر گرد خواهدشد.
3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين 

سهميه ها توسط مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي اطالع رساني خواهد شد.
4- بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 1395/10/18 آن  دس��ته  از داوطلباني  که  با اس��تفاده از س��هميه رزمندگان و 
ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده باشند، حق 
استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع را 

نخواهند داشت.
5- بر اس��اس مصوبه چهارمين جلس��ه ش��وراي س��نجش و پذيرش دانش��جو در دوره هاي 
تحصيالت تکميلي مورخ 1395/10/18، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از 
سهميه هاي شاهد ،رزمنده و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره  نوبت 
دوم) شبانه( و نيمه حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، دانش��گاه آزاد اسالمي و يا دوره هاي مجازي و پرديس 
خودگردان قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به 
استفاده مجدد از سهميه هاي مربوط در آزمون هاي سال هاي بعد در همان مقطع خواهند بود.

 شرايط استفاده مجدد از سهميه ايثارگران براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، 
همانند ضوابط مربوط به دوره هاي غير روزانه در آزمون سراسري مي باشد.

6- داوطلبان متقاضي اس��تفاده از سهميه رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، 
الزم بوده پس از تکميل فرم مخصوص اس��تفاده از س��هميه رزمندگان نسبت به دريافت کد 
پيگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي که در تقاضانامه 

اينترنتي در نظر گرفته بود درج نمايند.
7- داوطلبان متقاضي اس��تفاده از س��هميه رزمندگان )ش��خص رزمنده داوطلب بس��يجي( و 
ايثارگران )همس��ر و فرزند رزمنده داوطلب بس��يجي( سازمان بس��يج مستضعفين، الزم بوده 
ضمن مراجعه به محل نگهداري پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسيج سراسر کشور( و دريافت 

کد پيگيري 12 رقمي و درج آن در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون اقدام مي نمودند. 
8- جانبازان 25% و باالتر و همس��ر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25% و همس��ر و فرزندان آنان، 
آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان و همچنين  همسر و فرزندان  شهدا و مفقوداالثر نيازي به دريافت 
کدپيگيري 12 رقمي نداشته اند و در صورت تأييد ارگان مربوط، در اين آزمون در سهميه ايثارگران 

گزينش مي گردند.
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ه  ( پذيرش اتباع خارجي 
     کليه اتباع غيرايراني ش��رکت کننده در آزمون کارشناس��ي ارش��د ناپيوسته سال 1399، 
باي��د عالوه بر دارا بودن ش��رايط عموم��ي و اختصاصي اين آزمون و ش��رايط و ضوابط اتباع 
خارجي )مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1(، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، 
عالمت گذاري نموده باشند. بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني که در رديف پذيرفته شدگان 
نهاي��ي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت نام بن��د 16 تقاضانامه را عالمت گذاري ننموده 

باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
ي�ادآوري: 1- فق��ط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اس��المي ايران منوط به داش��تن يکي از 
مدارک اقامتي يا شناس��ايي معتبر )مندرج در دفترچه راهنماي ش��ماره 1( در صورت قبولي 
در دانش��گاه ثبت نام خواهند ش��د. 2- اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجي نمي باشند. 
بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش 
آنان در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، »لغو« مي گردد. توضيح و فهرست 
مناطق ممنوعه تردد و اسکان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش 
کشور درج شده است. 3- پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي که منجر به ايجاد تعهداتي 
براي جمهوري اسالمي ايران شود )از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و حساس 
اکيداً ممنوع مي باش��د. توضيح و فهرس��ت اين رشته ها، در س��ايت اينترنتي سازمان سنجش 
آموزش کشور درج شده است. 4- کليه اتباع غيرايراني پذيرفته شده آزمون هاي کارشناسی 
ارش��د در دوره هاي روزانه، موظف به پرداخت ش��هريه تحصيلي طبق مصوبات هيات امناي 
دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر تا 80% شهريه دوره هاي 

نوبت دوم )شبانه( می باشند.
و( شرايط پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالي
براس��اس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون اس��تعدادهاي درخش��ان در دوره هاي کارشناسي 
)پيوس��ته و ناپيوسته( و کارشناسي  ارشد به ش��ماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 مصوب 
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به کليه دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش عالي نيز ابالغ شده اس��ت، داوطلبان داراي شرايط ذيل حداکثر تا يك 
سال تحصيلي پس از زمان دانش آموختگي )و صرفاً براي يك بار( به شرط شرکت در آزمون 
و کس��ب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر کدرشته 

محل توسط سازمان سنجش به يکي از دانشگاهها معرفي  مي شوند.
- برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي � دانشجويي.
- دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.

- رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره  خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در 
دوره کارشناسي   پيوسته يا ناپيوسته، با مشارکت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.

- دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي که 
طي هشت نيمسال دانش آموخته شده است.

- دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسي  ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي 
که طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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* نكات مهم:
1- س��ازمان س��نجش موظف اس��ت حداکثر مع��ادل 10 درصد )با تقري��ب اضافي( در هر 
کدرش��ته محل تحصيلي دوره باالتر را براس��اس اولويت نمره و انتخاب رش��ته متقاضيان به 

حائزين شرايط اين آيين نامه اختصاص دهد. 
2- تاکيد مي ش��ود حداکثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناس��ي 
 پيوس��ته هش��ت نيمس��ال و براي دانش آموختگان دوره کارشناسي  ناپيوس��ته چهار نيمسال 
مي باش��د. ضمن��اً به لحاظ ميانگي��ن کل، داوطلب بايد حائز باالترين ميانگين در مقايس��ه با 

دانشجويان هم رشته و هم ورودي موسسه محل تحصيل خود باشد.
3- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين 
فارغ التحصيالن رتبه اول کليه رش��ته هاي آموزش��ي خود در مقطع کارشناسي که حداکثر تا 
يکسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را که باالترين 
معدل کل را کس��ب کرده باش��د در موعد مقرر به سازمان س��نجش آموزش کشور معرفي 
نماين��د. افراد مش��مول اي��ن آيين نامه مجازند حداکثر تا يك س��ال تحصيل��ي پس از زمان 

دانش آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره مند شوند.
4- دانشجويان مقطع کارشناسي در کليه دوره ها چنانچه از طريق سازمان سنجش آموزش 

کشور وارد دوره هاي فوق شده باشند، مي توانند از تسهيالت رتبه اولي بهره مند شوند.
5- آن دس��ته از دانشجويان رتبه اول دوره کارشناس��ي که بر اساس کارنامه اوليه مجاز به 

انتخاب رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.
6- اف��رادي که با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نش��وند، ادامه تحصيل آنان همانند س��اير 
داوطلبان و از طريق شرکت در آزمون کارشناسي  ارشد ناپيوسته سنوات بعد ميسر خواهد بود.
 افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند ش��د که ضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان 
براس��اس مندرجات فرم تاييديه رتبه اول )مندرج در صفحه 424( توسط معاونت آموزشي 
دانش��گاه و يا موسس��ه آموزش عالي محل تحصيل آنان از تاري�خ 99/6/15  تا  99/6/24 
منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين س��ازمان اعالم گردد. بديهي است در غير اينصورت 
سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهند شد. لذا ضرورت دارد کليه داوطلبان متقاضي از اين 
امتياز که مجاز به انتخاب رشته گرديده اند فرم مذکور را تکميل و حداقل تا سه هفته قبل از 
تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. ضمنًا 
مشموالن اين آيين نامه مجازند حداکثر تا يکسال تحصيلي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل و 

صرفاً براي يك بار از تسهيالت آن بهره مند شوند.
ز( توضيحات مربوط به انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل  

انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل در گروه هاي  آموزشي  مختلف  بر اساس  نکات  زير انجام  مي گيرد:
1- فرم  انتخاب رش��ته هاي  تحصيلي  به  همراه  اين  دفترچه ، منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي 
اين س��ازمان به نش��اني: www.sanjesh.org در اختيار آن  دسته  از داوطلباني  که  براساس  
رديف 7 کارنامه نتايج  اوليه،  در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه( و يا دوره هاي غيرروزانه 
و غيرنوبت دوم)ش��بانه( مجاز به انتخاب رش��ته  مي باشند، قرار داده  مي ش��ود. لذا داوطلبان  
الزم  اس��ت  با مطالعه  دقيق  دفترچه هاي راهنماي آزمون  کارشناسي ارشد ناپيوسته، نسبت  به  
انتخاب کد رش��ته  محل هاي  مورد عالقه  از دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مؤسس��ات آموزش 
عالي غيرانتفاعي، مراکز پيام نور، رشته هاي مجازي، دوره هاي پرديس خودگردان، مشترک و 
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همچنين رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه حداکثر تا 100 )يکصد( کد رشته  محل 
با توجه به مندرجات ذيل عنوان »نتيجه« جدول شماره 7 کارنامه اقدام و کدرشته  محل هاي 

 انتخابي را به ترتيب  عالقه مندي ، در فرم  انتخاب  رشته اينترنتي، درج  نمايند.
تبصره : آن دسته  از داوطلباني  که  عالوه  بر رشته  امتحاني  اصلي  )رشته  امتحاني  اول ( در يکي  
از 64 کد رشته  امتحاني  )مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي شماره 1 ثبت نام( نيز متقاضي  
شده اند و با توجه به رديف 7 )قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم( کارنامه  اوليه خود مجاز 
به  انتخاب  رش��ته  مي باشند، ضرورت  دارد که  بر اساس  تبصره  مذکور، انتخاب  رشته  نمايند. 
ضمنًا براي  اين  قبيل  از داوطلبان  نيز فقط يك  فرم  انتخاب  رش�ته  در نظر گرفته ش�ده است که  
ضرورت  دارد در صورت  تمايل کد رشته  محل هاي  رشته  اصلي )رشته  امتحاني اول ( و کدرشته  
محل هاي  رش�ته  بعدي )کدرشته  امتحاني  رش�ته  دوم ( را در همين يك فرم ، به  ترتيب  اولويت  

عالقه درج  نمايند. 
2- هر داوطلب  بايد فرم انتخاب  رش��ته  اينترنتي خود را از طريق س��ايت سازمان، بر اساس  
برنام��ه  زماني  اعالم  ش��ده )مطابق اطالعيه هاي مندرج در پيك س��نجش و س��ايت اينترنتي 
سازمان(  تکميل نمايد، بديهي است در صورت انجام صحيح انتخاب رشته رسيد 15 رقمي از 
طريق سايت در اختيار وي قرار مي گيرد که نشانگر مراحل طي شده بوده و داوطلب بايد آن 
را يادداشت و نگهداري نمايد )پيشنهاد مي شود از فرم تکميل شده خود پرينت تهيه نمائيد(. 
بديهي اس��ت چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت رس��يد انتخاب رشته 15 رقمي 
نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند 

انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده است.  
3- داوطلب��ان  دارن��ده  م��درک  تحصيل��ي  در رش��ته هاي گ��روه  پزش��کي  )دانش��جويان  و 
فارغ التحصي��الن ( ش��رکت کننده  در اين  آزم��ون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رش��ته 
اينترنتي  توجه  داشته  باشند که  بايد از لحاظ طرح  تعهد خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و 
آموزش  پزش��کي  وضعيت  خود را مشخص  و منعي  براي ادامه تحصيل نداشته  باشند. بديهي 

 است  در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  داوطلب  خواهد بود. 
4- داوطلبان  دارنده  مدرک  تحصيلي  در رش��ته هاي  دبيري  )دانشجويان  و فارغ التحصيالن ( 
شرکت کننده  در اين  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تکميل  فرم  انتخاب  رشته  اينترنتي، توجه  داشته  
باش��ند که  بايد از لحاظ تعهد خدمت  به  وزارت  آموزش و پرورش  وضعيت  خود را مشخص  

نمايند. بديهي  است  در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  داوطلب  خواهد بود. 
5- آن دس��ته از داوطلباني که در رش��ته هاي داراي مصاحبه علمي، مجاز به انتخاب رش��ته 

مي شوند الزم است در زمان مقرر براي انجام مصاحبه به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند.
6- داوطلبان قبل از انتخاب کد رشته محل هاي وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي  بورس 
دهنده  و همچنين  مؤسس��ات  آموزش  عالي  داراي  ش��رايط خاص ، که در ستون مالحظات کد 
رش��ته محل مربوط جمله بورس��يه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص 
)با عنوان ش��رايط درج انتهاي دفترچه( درج شده اس��ت،  بر حسب  مورد به  شرايط و ضوابط 

اختصاصي  دستگاه هاي  اجرايي  مربوط در بخش انتهاي اين دفترچه توجه  نمايند.
7- کليه داوطلبان کد رش��ته هاي  امتحاني 1357 و 1358 که مجاز به انتخاب رش��ته در   
دوره هاي روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( مي باش��ند، بر اساس ضوابط مي توانند حداکثر در 2 
پروژه شرکت نمايند، لذا اين دسته از داوطلبان در صورت تمايل مي توانند نسبت به انتخاب 
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حداکثر 2 پروژه و مش��خص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نمايند. بديهي 
اس��ت بدين منظور بايس��تي ابتدا هزينه آزمون عملي به ازاي هر پروژه مبلغ 1/000/000 
)ي��ك ميليون( ريال پرداخت و س��پس نس��بت به انتخاب رش��ته اقدام نماين��د. با توجه به 
هوش��مند بودن سيس��تم انتخاب رش��ته اينترنتي، به هر داوطلب اج��ازه انتخاب بيش از 2 
پروژه از اين رشته امتحاني داده نخواهد شد. ضمنًا زمان برگزاري آزمون تشريحي، پروژه 
و يا عملي )کدرش��ته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360،  
1362 و 1364( در دهه هاي اول و دوم مهرماه خواهد بود، که جزئيات کامل درخصوص 
تاري��خ پرينت کارت ش��رکت در آزم��ون عملي و برگزاري آزمون ب��ه صورت اطالعيه در 

تاريخ 1399/6/31 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان   منتشر خواهد شد.
 بر اس��اس تصميم جلس��ه مورخ 98/11/2 هيأت محترم وزيران به استناد بند )الف( تبصره 
49 قانون بودجه س��ال 1364 کل کش��ور، آن دس��ته از داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد 
ناپيوسته مجاز به انتخاب رشته دوره هاي روزانه و نوبت دوم) شبانه( در کد رشته هاي امتحاني 
1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 ک��ه داراي آزمون 
تش��ريحي، عملي و يا پروژه مي باش��ند، بايد همزمان با انتخاب رشته نسبت به پرداخت مبلغ 
1/000/000 )ي��ك ميلي��ون( ريال بابت هزين��ه برگزاري آزمون مربوط از طريق سيس��تم 

اينترنتي و توسط کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب اقدام نمايند.
 با توجه به مصوبه يازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
تکميلي مورخ 98/1/24 شرکت در آزمون عملي و تشريحي در کدرشته هاي امتحاني 1350، 
1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 منحص��راً براي داوطلباني که 
براساس کارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز باشند و تمايل به انتخاب 
رش��ته محل هاي دوره روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( در فرم انتخاب رش��ته خود داشته باشند، 
ضرورت دارد. به عبارت ديگر براي داوطلباني که در دوره روزانه و نوبت دوم )ش��بانه( مجاز 
نش��وند و يا در فرم انتخاب رشته خود رشته محلهاي دوره هاي غيرروزانه و نوبت دوم)شبانه( 
)غيرانتفاعي، پرديسخودگردان وپيام نور( را درج کنند و يا براي انتخاب رشته محلهاي 
دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالک پذيرش در رشته 
محلهاي دوره هاي غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و پيام نور نمره کل نهايي بدون احتساب 

آزمونهاي عملي و تشريحي حسب مورد در هريك از کدضريب ها خواهد بود.
  بديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي دوره روزانه و نوبت دوم 
)شبانه(، که نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ فوق و همچنين تکميل فرم انتخاب رشته 
اينترنتي و انتخاب کد رشته محل هاي مربوط اقدام ننموده باشند، کارت ورود به جلسه صادر نگرديده 
و اين داوطلبان اجازه ش��رکت در آزمون تشريحي، عملي و يا پروژه را نخواهند داشت. الزم به توضيح 

است داوطلباني مجاز به شرکت در پروژه و يا آزمون عملي رشته هاي امتحاني فوق خواهند بود که:
- براساس کارنامه نتايج اوليه در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 

روزانه و نوبت دوم )شبانه( شده باشند.
- همزمان با انجام انتخاب رشته در دوره هاي روزانه و نوبت دوم)شبانه(، عالقمندي خود را براي 
شرکت در پروژه و يا پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقدام 
نمايد. )داوطلباني که عالقمندي خود را براي شرکت در 2 و يا 3 پروژه اعالم  نمايند، مي بايست 

نسبت به پرداخت هزينه براي هر پروژه به مبلغ 1/00/000 ريال اقدام کنند(.

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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- کدرشته  محل هاي مربوط به هر پروژه و يا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج 
نمايند.

 همچنين الزم به تاکيد است در صورتي که داوطلب در اين مرحله نسبت به اعالم عالقمندي 
و پرداخ��ت هزين��ه اقدام نمايد ولي در تاريخ برگزاري پروژه يا آزمون عملي، غايب جلس��ه 
آزمون باشد و يا اگر داوطلبي در اين مرحله اعالم عالقمندي ننمايد، نتيجه پروژه و يا آزمون 
عملي براي آنها به صورت نمره »0« صفر منظور شده و نمره کل نهايي آنها با اعمال نمره صفر 

»0« محاسبه خواهد شد.
8- آن دس��ته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که عالقمند به انتخاب رشته هاي تحصيلي 
مراکز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي هستند، مي بايست پس از اعالم نتيجه اوليه 
آزمون و دريافت کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاريخ 1399/6/15 
به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. 
انتخاب رش��ته براي رش��ته هاي دانشگاه آزاد اسالمي با اس��تفاده از کد دسترسي مندرج در 
کارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون بطور مجزا و از طريق دانشگاه مذکور انجام مي پذيرد. بديهي 
اس��ت داوطلباني که در يکي از رش��ته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و يا دانشگاه 
آزاد اسالمي پذيرفته شوند مي توانند به دلخواه خود منحصراً در يکي از مؤسسات ثبت نام و 

مشغول به تحصيل شوند.

ح( يادآوري هاي خيلي مهم  
1- داوطلبان دقت نمايند در س��تون مالحظات برخي رشته هاي تحصيلي، پذيرش با ضرايب 
يکي از گرايش هاي ديگر رشته عنوان گرديده، لذا داوطلباني که بر اساس نتيجه مندرج در 
کارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده اند، مي توانند اين 
گونه محل ها را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند. همچنين در کنار عنوان رش��ته امتحاني 

در باالي جداول رشته هاي تحصيلي، کد ضريب مربوط به همين منظور نيز درج شده است.
2- ب��ا توجه به اينکه کد محل هاي انتخابي درج ش��ده در فرم انتخاب رش��ته اينترنتي پس 
از گرفت��ن تأييديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيس��ت، ب��ه داوطلبان گرامي اکيداً 
توصيه مي گردد قبل از اقدام به تکميل نهايي فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود، جزئيات 
و اطالعات مربوط به کد رش��ته هاي انتخابي )محل دانش��گاه، دوره، ميزان ش��هريه دوره هاي 

مختلف و ...( را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.
3- آن دسته از داوطلباني که در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 پذيرفته شوند 
و داراي مدرک کارشناس��ي غير متناسب با رشته قبولي باش��ند، موظف به  گذراندن دروس 
پيش نياز )جبراني( به  تشخيص گروه  آموزشي مربوط بوده و هزينه  دروس  پيش نياز )جبراني( 

نيز توسط دانشجو پرداخت مي شود.
4- همانگونه که در دفترچه شماره يك آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 درج 
گرديده، بر اس��اس مصوبه چهارمين جلسه ش��وراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي 
تحصيالت تکميلي مورخ 1395/10/18، دانش��جويان در حال تحصيل در مقاطع دکتري و 
کارشناس��ي ارشد ناپيوسته ) به استثناي پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه آزمون کارشناسي 
ارشد ناپيوسته سال1398 که حق شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته اند(، براي شرکت 
در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 مي بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت نام در 
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آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته س��ال 1399 )1398/9/25(، از تحصيل انصراف قطعي 
حاصل نموده باش��ند. بديهي اس��ت در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل دانش��جويان 
ش��اغل به تحصيل ) ورودي هاي س��ال97 و قبل ازآن( در زمان مقرر، در صورت قبولي در 
آزمون کارشناس��ي ارشد ناپيوسته سال 1399، قبولي آنان در آزمون لغو و اقدامي نسبت به 

درخواست آنان، امکان پذير نخواهد بود. 
5- دارندگان مدارک تحصيلي معادل مي بايس��ت حائز شرايط »آيين نامه شرکت دارندگان 
مدارک معادل و غيررس��مي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 845 شوراي 
گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633 
مورخ 92/5/28 توس��ط معاونت آموزش��ي وزارت متبوع به کليه دانش��گاه ها و موسس��ات 
آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل 
از تاريخ ابالغ مصوبه جلس��ه ش��ماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
)مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذيرفته  شده اند، در شمول 

اين مصوبه قرار مي گيرند.
6- براس��اس مصوبه جلس��ه 771 مورخ 1394/8/26 ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، کليه 
دارن��دگان م��درک معادل ضمن خدمت فرهنگي��ان که طي س��ال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه يافته اند، حس��ب مورد از تس��هيالت مصوبه ش��ماره 2/77633 مورخ 

1394/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
7- انتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني که از طريق اطالعيه ها منتشر مي شود 
صورت مي پذيرد، لذا آن دسته از داوطلباني که در موعد مقرر موفق به انتخاب رشته نشوند 

به منزله انصراف از ادامه مراحل آزمون تلقي خواهند شد.
8- نظر به  اينکه  بر اس��اس  نمره  کل  محاس��به  شده  براي  هر يك  از داوطلبان  گزينش  علمي  
انجام  مي گيرد، لذا ترتيب  تقدم  يا تأخر کد رشته محل هاي  انتخابي  توسط داوطلب  هيچگونه  
تأثير يا امتيازي  در گزينش  نهايي  نخواهد داش��ت  و منحصراً تقدم  کد محل  تحصيل  نشانگر 

ترتيب  عالقه  داوطلب  به  تحصيل  در محل  مربوط مي باشد. 
9- داوطلبان متقاضي کدرش��ته محل هاي تحصيلي دوره هاي: نوبت دوم )شبانه(، مجازي، 
پردي��س خودگردان و مش��ترک، مؤسس��ات  آموزش عال��ي غيردولت��ي و غيرانتفاعي و يا 
داراي  ش��رايط خاص  و دانشگاه پيام نور، ملزم به پرداخت  شهريه  مي باشند. لذا داوطلبان 
الزم اس��ت در خصوص ميزان ش��هريه دانش��گاه هاي پذيرنده دانش��جو، ضمن مراجعه به 
پايگاه ه��اي اطالع رس��اني دانش��گاه هاي مرب��وط، توضيحات مندرج درش��رايط و ضوابط 
دانش��گاهها و موسس��ات آم��وزش عالي در انته��اي همين دفترچه راهنم��ا را نيز به دقت 

مطالع��ه   نماين��د. 
 الزم به ذکر اس��ت که محل هاي تحصيل دوره هاي مختلف تحصيلي، در ذيل عنوان هر رشته و 
گرايش با ذکر عنوان دوره تحصيلي، نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل، ظرفيت، 
جنس پذيرش و توضيحات مربوط، در جداول رشته هاي تحصيلي به صورت يکجا درج شده است.
10- نظ��ر به  اينکه  ام��کان  افزايش  و يا کاه��ش  ظرفيت  پذيرش  دانش��جو در برخي  از کد 
رشته  محل هاي  تحصيلي  مندرج  در اين  دفترچه بر اساس  درخواست  دانشگاه ها و مؤسسات  
آموزش  عالي  ذيربط خواهد بود، لذا بديهي  اس��ت  که بر اس��اس  ظرفيت  تغيير يافته  گزينش 

نهايي  انجام  مي گيرد.
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11- داوطلبان  بايد حداکثر تا تاريخ 1399/6/31 فارغ التحصيل  ش��وند، در غير اينصورت  
قبولي  آنان لغو مي گردد. همچنين مجدداً تأکيد مي گردد بر اس��اس مصوبه چهارمين جلسه 
ش��وراي سنجش و پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيالت تکميلي مورخ 1395/10/18 
کليه پذيرفته شدگان دوره  روزانه آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399، حق  شرکت  

در آزمون  کارشناسي  ارشد ناپيوسته سال  1400 را نخواهند داشت.  
تبصره : چنانچه به داليلي احتمال فارغ التحصيلي خود را تا تاريخ فوق نمي دهيد الزم است 
حداکثر تا تاريخ 99/7/10 درخواس��ت انصراف از گزينش در رش��ته های انتخابی را به 
همراه تصوير شناسنامه و يا کارت ملی به سازمان سنجش  به روش الکترونيکی که دربند 
19 صفحه 20 همين دفترچه راهنما توضيح داده ش��ده اس��ت ارس��ال نمايند تا از گزينش  
نهايي  حذف  گردد. بديهي  اس��ت  به  درخواس��ت هايي  که  بعد از تاريخ تعيين ش��ده به  اين  
س��ازمان  واصل  ش��ود ترتيب  اثر داده  نخواهد شد و کليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب 

خواهد بود.
12- به  منظور آگاهي از نتيجه  گزينش  نهايي در آزمون  ورودي  کارشناس��ي ارشد ناپيوسته 
سال  1399، کارنامه اي  حاوي  اطالعات  الزم  پس  از استخراج فهرست  قبول شدگان  نهايي از 

طريق سايت اينترنتي اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد.
13- نظر به اينکه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد در 
حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و هيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان 
ميسر نمي باشد به داوطلبان تأکيد مي گردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت الزم را بعمل آورند.

14- چنانچه تعداد ثبت نام شدگان در دوره هاي مجازي و پرديس خودگردان براي تشکيل 
کالس ب��ه حدنصاب نرس��د و با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در کدرش��ته محل مربوط 
امکان تش��کيل کالس وجود نداش��ته باش��د، نس��بت به انتقال فرد يا افراد پذيرفته شده به 
ساير اولويت هاي داراي نمره علمي الزم، اقدام خواهد شد. در غير اين صورت اقدام ديگري 

امکان پذير نبوده و فرد مي تواند در آزمون سال آينده شرکت نمايد.   
15- ب��ه داوطلبان توصيه مي گردد قبل از اقدام به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي در اينترنت، 
کد رش��ته محل ه��اي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در ف��رم نمونه مندرج در صفحه 425 
اين دفترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان کوتاه تر و 

خطاي کمتري نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.
16- رعايت ش��رايط و ضوابط در رش��ته هايي که داراي ش��رايط و ضوابط خاصي بوده و اين 
ش��رايط در دفترچه هاي راهنما و يا اطالعيه هاي اين سازمان به اطالع داوطلبان رسيده است، 
به عهده داوطلبان مي باشد و چنانچه داوطلبان فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشته ها 
مبادرت نموده و در آنها قبول شوند، کليه تبعات ناشي از آن صرفاً متوجه خود اين داوطلبان 

بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود.
17- کد محل هاي  انتخابي  مندرج  در فرم  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  اينترنتي پس  از تکميل  

و تأييد نهايي و اتمام مهلت ويرايش به  هيچ  عنوان  قابل  تغيير و يا تعويض  نيست .
18- هر زمان  مشخص  شود که  داوطلب ، حقايقي را عمداً يا سهواً کتمان  نموده ، در هر مرحله 
 )انتخاب رشته ، پذيرفته شدن ، ثبت نام، حين  تحصيل   و ...( که باشد، قبولي وي در اين آزمون  
لغو و از ش��رکت در آزمون  س��ال  بعد نيز محروم  خواهد ش��د و حق هرگونه اعتراضي از وي 

سلب مي گردد.
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19- باتوجه به عدم پذيرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگيری از شيوع ويروس کرونا و در جهت 
تسريع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونيکی، متقاضيان می توانند به سيستم پيشخوان 
 http://darkhast.sanjesh.org :خدمات الکترونيکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 
مراجعه و درخواستهاي خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، برای 
داوطلب شماره نامه و کدرهگيری از طريق پيام کوتاه ارسال می شود. داوطلبان می توانند پس 
از دريافت شماره و کد رهگيری از طريق پيام کوتاه، به پورتال رهگيری الکترونيکی مکاتبات به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

يادداشت:
1- هرگونه تغيير از طريق هفته نامه پيك س��نجش )هفته نامه خبري و اطالع رس��اني سازمان 
سنجش آموزش کشور( و يا سايت اينترنتي اين سازمان و در صورت لزوم از طريق رسانه هاي 

گروهي اعالم خواهد شد. 

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

2- داوطلب��ان در ص��ورت لزوم مي توانن��د از طريق روش 
اشاره شده در بند 19 همين صفحه و يا سيستم پاسخگويي 
اينترنتي با اين س��ازمان مکاتبه نموده و يا با شماره تلفن:  

42163-021  تماس حاصل نمايند.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش کرده ايد
 اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دس��ترس نداريد، اين 

اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت کنيد: 
 )http://request.sanjesh.org( راه اول: وارد سامانه پاسخگويي سازمان سنجش به نشاني

شويد.
- اگر قبالً در اين سامانه عضو نبوده ايد، الزم است با وارد کردن اطالعات فردي در اين سازمانه 

عضو شويد.
- بعد از عضويت، رمز عبور به  رايانامه )ايميل(  ش��ما فرستاده مي شود )در وارد کردن ايميل 

معتبر دقت کنيد(.
- با نام کاربري )که خودتان انتخاب مي کنيد( و رمز عبور، مي توانيد وارد سامانه شويد.

- در قس��مت درخواس��ت جديد و پس از انتخاب آزمون سال، اطالعات ثبت نامي خود را مي 
توانيد ببينيد.

راه دوم- م��ي توانيد با تلفن گوياي روابط عمومي س��ازمان س��نجش )36124-021( تماس 
بگيريد.

اين تلفن به دليل مراجعه زياد ممکن است اشغال باشد.
- ابتدا کليد 3 )آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته( و سپس کليد 3 را انتخاب کنيد.

- سپس کد ملي و سريال شش رقمي شناسنامه تان را وارد کنيد.
- پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامي شما اعالم مي شود.
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 روزانه 10001  دانشگاه اراك ارسيزبان و ادبيات ف 20 -  
 روزانه 10002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10003  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 12 - 

 روزانه 10004  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 25 - فقط زن
 روزانه 10005  انشگاه ايالمد زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10006  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 13 - 
 روزانه 10007  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10008  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 16 - 
 روزانه 10009  دانشگاه تبريز يزبان و ادبيات فارس 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 10010  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 10011  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 روزانه 10012  راندانشگاه ته زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10013  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10014  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10015  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10016  نوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريا زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 روزانه 10017  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10018  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10019  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10020  كازرون - دانشگاه سلمان فارسي زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10021  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 25 - 
 روزانه 10022  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 30 - 
 روزانه 10023  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10024  مانكر -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10026  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10027  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 روزانه 10028  دانشگاه شيراز بان و ادبيات فارسيز 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 18 - 
 روزانه 10030  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 7 - 

 روزانه 10031  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط زن
 روزانه 10032  دانشگاه قم بيات فارسيزبان و اد 10 - فقط مرد

 روزانه 10033  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 روزانه 10034  سنندج -دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10035  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10036  دانشگاه گنبد زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10037  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10038  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10039  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10040  يلاردب -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10041  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 روزانه 10042  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10043  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10044  باسبندر ع -دانشگاه هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 روزانه 10045  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10046  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10047  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10048  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10049  دانشگاه اصفهان يزبان و ادبيات فارس 5 - 

 نوبت دوم 10050  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 8 - فقط زن
 نوبت دوم 10051  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10052  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10053  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات فارسيزبان و  2 - 
 نوبت دوم 10054  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10055  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 8 -  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 نوبت دوم 10056  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10057  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 7 - 
 نوبت دوم 10058  دانشگاه جهرم ارسيزبان و ادبيات ف 2 - 
 نوبت دوم 10059  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10060  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 نوبت دوم 10061  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10062  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10063  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10064  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 نوبت دوم 10065  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 نوبت دوم 10066  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و ادبيات فارسي زبان 20 - 
 نوبت دوم 10067  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 6 - 
 نوبت دوم 10068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 1 - 
 نوبت دوم 10069  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 نوبت دوم 10071  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 2 - 

 نوبت دوم 10072  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 10073  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 نوبت دوم 10074  گرگان -دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10075  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 نوبت دوم 10076  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 نوبت دوم 10077  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10078  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10079  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 5 - 
 نوبت دوم 10080  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 نوبت دوم 10081  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 3 - 
 پرديس خودگردان 10082  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 2 - 

 زبان و ادبيات فارسي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 10083  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 10084  دانشگاه زابل يزبان و ادبيات فارس 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10085  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10086  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10087  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 8 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ
 پيام نور 10088  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10089  ز شبسترمرك -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10090  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10091  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10092 واحد بستان آباد -آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام نور استان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10093  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10094  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10095  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  سيزبان و ادبيات فار 20 - 
 پيام نور 10096  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10097  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10098  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10099  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
نورپيام  10100  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -   
 پيام نور 10101  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10102  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
نور پيام 10103  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 20 -   
 پيام نور 10104  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10105  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10106  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10107  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10108  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10109  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10110  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 زبان و ادبيات فارسي 8 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10111  شهركرد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 زبان و ادبيات فارسي 20 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10112  فارسان
 پيام نور 10113  مركز فريمان -ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10114  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10115  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10116  مركز نيشابور -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10117  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10118  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10119  مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10120  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10121  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10122  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  يزبان و ادبيات فارس 20 - 
 پيام نور 10123  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10124  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10125  مركز شيراز -شگاه پيام نور استان فارس دان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10126  مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10127  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10128  مركز بيجار -ه پيام نور استان كردستان دانشگا زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10129  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10130  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10131  مركز كرمان -ه پيام نور استان كرمان دانشگا زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 زبان و ادبيات فارسي 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 10132  دوگنبدان

 پيام نور 10133  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10134  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ارسيزبان و ادبيات ف 20 - 
 پيام نور 10135  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10136  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10137  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يات فارسيزبان و ادب 20 - 
 پيام نور 10138  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10139  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10140  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادبيات فارسيزبان و  20 - 
 پيام نور 10141  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10142  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10143  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ن و ادبيات فارسيزبا 20 - 
 پيام نور 10144  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10145  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10146  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  و ادبيات فارسي زبان 8 - 
 پيام نور 10147  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 8 - 
 پيام نور 10148  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10149  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  رسيزبان و ادبيات فا 20 - 

 مجازي پيام نور 10150  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10151  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10152  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10153  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10154  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ن و ادبيات فارسيزبا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10155  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10156  ناتواحد لواسا -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10157  شهركرد

 مجازي پيام نور 10158  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10159  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10160  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10161  مركز اهواز -ور استان خوزستان دانشگاه پيام ن زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10162  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10163  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10164  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 40 - محور آموزش
 مجازي پيام نور 10165  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10166  مركز كرمان -كرمان دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10167  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 مجازي پيام نور 10168  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
ورمجازي پيام ن 10169  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 -  آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10170  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10171  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10172  مركز تفت -استان يزد دانشگاه پيام نور  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10173  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10174  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 غيرانتفاعي 10175  گرگان -ي گلستان موسسه غيرانتفاع زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 غيرانتفاعي 10176  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) زبان و ادبيات فارسي 20 - فقط زن

 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 6 -    روزانه 10177  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 10178  دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 9 -   روزانه 10179  رشت -دانشگاه گيالن 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 1 -   نوبت دوم 10180  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 9 -   نوبت دوم 10181  رشت -دانشگاه گيالن 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10182  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10183  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   پيام نور 10184  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
ت فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوانزبان و ادبيا 8 -   پيام نور 10185  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10186  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
جوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نو 20 -   پيام نور 10187  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -  مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10188  شهركرد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   پيام نور 10189  مركز رامهرمز -ر استان خوزستان دانشگاه پيام نو
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10190  مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -  يام نورپ 10191  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن   
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   پيام نور 10192  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   پيام نور 10193  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
ادبيات كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش  20 -   پيام نور 10194  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10195  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10196  مركز مرند -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10197  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10198  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10199  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10200  مركز دماوند -نشگاه پيام نور استان تهران دا
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 مجازي پيام نور 10201  فارسان
دك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كو 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10202  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10203  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
ات كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10204  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10205  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10206  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 -  آموزش محور  مجازي پيام نور 10207  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 مجازي پيام نور 10208  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  ات كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبي 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10209  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان زبان و ادبيات 20 -  غيرانتفاعي 10210  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   غيرانتفاعي 10211  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
 روزانه 10212  دانشگاه تبريز ان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزب 12 -  
 روزانه 10213  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10214  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10215  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي  8 - 
 روزانه 10216  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10217  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 25 - 

 روزانه 10218  تهران -دانشگاه شاهد  دبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ا 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 10219  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10220  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 

 روزانه 10221  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 روزانه 10222  خرم آباد -دانشگاه لرستان  و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان  8 - 
 روزانه 10223  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 10 - 
 روزانه 10224  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 نوبت دوم 10225  دانشگاه تبريز ت فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيا 8 - 
 نوبت دوم 10226  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 نوبت دوم 10227  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 - 
 نوبت دوم 10228  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گراي 3 - 
 نوبت دوم 10229  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 15 - 

 نوبت دوم 10230  تهران -دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10231  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ادب 6 - 
 نوبت دوم 10232  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 نوبت دوم 10233  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 - 
 پيام نور 10234  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  يات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ادب 20 - 
 پيام نور 10235 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10236  مركز اوز -گاه پيام نور استان فارس دانش زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10237  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 

 مجازي پيام نور 10238  خويمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10239  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 10240  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10241  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10242  مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10243  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10244  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10245  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10246  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10247  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10248  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10249  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پ 20 - 
 غيرانتفاعي 10250  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 

 ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101
 روزانه 10251  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 15 -  
 روزانه 10252  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 روزانه 10253  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 18 - 
 روزانه 10254  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 روزانه 10255  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 روزانه 10256  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 - 
 روزانه 10257  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
 روزانه 10258  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 10 - 
 روزانه 10259  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 - 

 روزانه 10260  شيرازدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10261  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 7 -   روزانه 10262  دانشگاه فردوسي مشهد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
بيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و اد 15 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 10263  پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -  روزانه 10264  پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان 
فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل  ويژه

 در وزارت آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -  روزانه 10265  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فارسي زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان 15 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 10266  پرديس شهيد باهنر كرمان -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 10267  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان 

غل ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شا
 در وزارت آموزش و پرورش

زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -  روزانه 10268  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 10269  ديس شهيد مطهري زاهدانپر -دانشگاه فرهنگيان 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 در وزارت آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -  روزانه 10270  پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 در وزارت آموزش و پرورش
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -  روزانه 10271  مدانپرديس شهيد مقصودي ه -دانشگاه فرهنگيان 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 10272  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان 

 روزانه 10273  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 10 - 
 روزانه 10274  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 8 - 
 روزانه 10275  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 8 - 

 روزانه 10276  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 - فقط زن
 روزانه 10277  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 11 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 4 -   روزانه 10278  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 5 -   روزانه 10279  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 روزانه 10280  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 5 - 
 روزانه 10281  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 9 - 
 روزانه 10282  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 6 - 
 روزانه 10283  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سي گرايش ادبيات معاصرزبان و ادبيات فار 15 - 
 روزانه 10284  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 12 - 
دومنوبت  10285  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -   
 نوبت دوم 10286  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
 نوبت دوم 10287  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 - 
ومنوبت د 10288  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 -   
 نوبت دوم 10289  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 -   نوبت دوم 10290  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 10291  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 2 - 
 نوبت دوم 10292  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 5 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 3 -   نوبت دوم 10293  دانشگاه اصفهان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 -   نوبت دوم 10294  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 نوبت دوم 10295  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 9 - 
 نوبت دوم 10296  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 - 
وبت دومن 10297  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 -   
 پيام نور 10298  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10299  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10300  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  رسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فا 20 - 
 پيام نور 10301  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10302  مركز تفت -زد دانشگاه پيام نور استان ي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - 
 پيام نور 10303  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 20 - 
 پيام نور 10304  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - 
ايش آموزش زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گر 20 -   پيام نور 10305  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10306  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10307  مركز قائن -تان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور اس
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   پيام نور 10308  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 -  م نورپيا 10309  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 -   پيام نور 10310  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 -   پيام نور 10311  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 مجازي پيام نور 10312  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات تطبيقي زبان و ادبيات فارسي گرايش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10313  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10314  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  ادبيات تطبيقي زبان و ادبيات فارسي گرايش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10315  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10316  مركز ورامين -نشگاه پيام نور استان تهران دا زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10317  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10318  مركز سمنان -نور استان سمنان دانشگاه پيام  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10319  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10320  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10321  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10322  هشهرمركز ب -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10323  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
ي پيام نورمجاز 10324  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10325  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10326  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10327  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 28  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 مجازي پيام نور 10328  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
جازي پيام نورم 10329  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10330  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10331  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10332  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - محور آموزش
 مجازي پيام نور 10333  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10334  مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين  ان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامهزب 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10335  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10336  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش ادبيات عامه زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 مجازي پيام نور 10337  دوگنبدان

 مجازي پيام نور 10338  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  رايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فارسي گ 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10339  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10340  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  عامهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10341  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10342  مركز همدان -پيام نور استان همدان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10343  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10344  مركز اصفهان -ان دانشگاه پيام نور استان اصفه
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10345  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10346  هريزمركز م -دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10347  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10348  انمركز اردست -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10349  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور پيام نورمجازي  10350  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10351  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10352  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - زش محورآمو  مجازي پيام نور 10353  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10354  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10355  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10356  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10357  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  ش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 10358  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -   غيرانتفاعي 10359  وهسا -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
 غيرانتفاعي 10360  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 - 

 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10361  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -  
 روزانه 10362  دانشگاه تهران ينوپتيكآب و هواشناسي گرايش س 5 - 
 روزانه 10363  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10364  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 10 - 
انهروز 10365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 -   
 روزانه 10366  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - 
 روزانه 10367  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 روزانه 10368  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 - 
 روزانه 10369  تهران (محل تحصيل كرج) -شگاه خوارزمي دان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 5 
 روزانه 10370  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 6 - 
 روزانه 10371  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 - 
 روزانه 10372  ادخرم آب -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 روزانه 10373  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   روزانه 10374  دانشگاه تبريز
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10375  دانشگاه تهران
شناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هوا 15 -   روزانه 10376  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10377  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 -   روزانه 10378  دانشگاه زنجان
يش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرا 12 -   روزانه 10379  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 13 -   روزانه 10381  سنندج -دانشگاه كردستان 
ناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواش 9 -   روزانه 10382  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   روزانه 10383  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   روزانه 10384  دانشگاه يزد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1جغرافيايي (كد ضريب مجموعه علوم  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 نوبت دوم 10385  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10386  تهران دانشگاه آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 4 - 
 نوبت دوم 10387  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10388  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 - 
 نوبت دوم 10389  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - 
 نوبت دوم 10390  دانشگاه تبريز ب و هواشناسي گرايش تغيير اقليمآ 3 - 
 نوبت دوم 10391  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 1 - 
 نوبت دوم 10392  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -   نوبت دوم 10393  انشگاه تبريزد
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   نوبت دوم 10394  دانشگاه تهران
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   نوبت دوم 10395  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 1 -   نوبت دوم 10396  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -   نوبت دوم 10397  بابلسر -دانشگاه مازندران 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 -   نوبت دوم 10398  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -   نوبت دوم 10399  انشگاه يزدد

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10400  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 - در تهران

انپرديس خودگرد 10401  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 3 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10402  خودگردان واقع در كرج)

آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 -   پرديس خودگردان 10403  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 6 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان  پرديس خودگردان 10404  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پيام نور 10405  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10406  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 پيام نور 10407  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10408  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10409  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گرايش تغيير اقليم آب و هواشناسي 8 - 
 پيام نور 10410  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10411  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 - 
 پيام نور 10412  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10413  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10414  مركز مهريز -نشگاه پيام نور استان يزد دا آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10415  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -  ورپيام ن 10416  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس   
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -   پيام نور 10417  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -   پيام نور 10418  واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10419  مركز اصفهان -انشگاه پيام نور استان اصفهان د آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10420  واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10421  مركز اروميه -ربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غ آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10422  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10423  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10424  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10425  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
ب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطيآ 15 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10426  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10427  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 ) 2ريب مجموعه علوم جغرافيايي (كد ض - 1102
 روزانه 10428  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -  
 روزانه 10429  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 6 
نهروزا 10430  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 -   
 روزانه 10431  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10432  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - 
 روزانه 10433  دانشگاه تربيت مدرس ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10434  دانشگاه تهران ولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورف 5 - 
 روزانه 10435  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 12 - 
 روزانه 10436  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10437  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10438  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 14 - 
 روزانه 10439  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 -   روزانه 10440  دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   روزانه 10441  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10442  سنندج -دانشگاه كردستان 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 -   روزانه 10443  بابلسر -اه مازندران دانشگ
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -   روزانه 10444  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 -   روزانه 10445  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 10446  هراندانشگاه ت ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 4 - 
 نوبت دوم 10447  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10448  دانشگاه اصفهان
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 -   نوبت دوم 10449  دانشگاه تبريز
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 -   نوبت دوم 10450  دانشگاه تهران
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 -   نوبت دوم 10452  دانشگاه فردوسي مشهد
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10453  بابلسر -دانشگاه مازندران 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   نوبت دوم 10454  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -   نوبت دوم 10455  انشگاه يزدد
 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري - 3 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10456  خودگردان واقع در كرج)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -  پرديس خودگردان 10457  تهران -ي دانشگاه خوارزم

ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10458  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10459  بابلسر -ندران دانشگاه ماز

 پيام نور 10460  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 8 - 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -  نورپيام  10461  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -   پيام نور 10462  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 -   پيام نور 10463  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 ) 3ضريب  مجموعه علوم جغرافيايي (كد - 1102
 روزانه 10464  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 -  
 روزانه 10465  دانشگاه تبريز شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 روزانه 10466  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10467  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيو برنامهجغرافيا  10 - 
 روزانه 10468  تهران -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10469  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10470  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 روزانه 10471  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 12 - 
 روزانه 10472  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 روزانه 10474  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 18 - 
 روزانه 10475  مشهد دانشگاه فردوسي شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 7 - 
 روزانه 10476  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 15 - 
 روزانه 10477  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 - 6 

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 روزانه 10478  دانشگاه تبريز

 - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10479  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10480  دانشگاه زابل

 - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 روزانه 10481  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش

 - 6 
شهري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 زيست شهريمحيط
 روزانه 10482  دانشگاه مراغه

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10483  دانشگاه اصفهان

 - 3 
ريزي ش برنامهشهري گرايريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10484  دانشگاه تربيت مدرس

 3 - فاقد خوابگاه
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10485  دانشگاه تربيت مدرس

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 - 6 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 روزانه 10486  دانشگاه تهران

 - 10 
زي ريشهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10487  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 -  محل تحصيل تهران
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10488  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10489  دانشگاه زابل

 - 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10490  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10491  دانشگاه كاشان

 - 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرافيا و برنامهجغ

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10492  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10493  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10495  دانشگاه مراغه

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 روزانه 10496  ددانشگاه يز

 - 3 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10497  دانشگاه زابل

 - 5 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10498  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
بري شهري گرايش كارريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 روزانه 10499  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 10500  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10501  دانشگاه تبريز شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10502  دانشگاه تهران ي گرايش آمايش شهريشهرريزيجغرافيا و برنامه 4 - 
 نوبت دوم 10503  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10504  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10505  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش آمايش شهريشهري گرريزيجغرافيا و برنامه 6 - 
 نوبت دوم 10506  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10507  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 1 - 
 نوبت دوم 10508  دانشگاه فردوسي مشهد شهري گرايش آمايش شهريريزيغرافيا و برنامهج 3 - 
 نوبت دوم 10509  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 نوبت دوم 10510  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 - 4 

زيست شهري گرايش محيطريزيغرافيا و برنامهج
 شهري

 نوبت دوم 10511  دانشگاه تبريز

 - 1 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10512  دانشگاه زابل

 - 1 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10513  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 نوبت دوم 10514  دانشگاه مراغه

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10515  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ريآفريني شهمسكن و باز
 نوبت دوم 10516  دانشگاه تهران

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10517  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 1 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10518  دانشگاه زابل

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10519  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10520  دانشگاه كاشان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 - 5 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 نوبت دوم 10521  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيبرنامهجغرافيا و 

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10522  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10523  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي هشهري گرايش برنامريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10524  دانشگاه مراغه

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10525  دانشگاه يزد

 - 1 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10526  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 نوبت دوم 10528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 مجازي دولتي 10529  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي دولتي 10530  دانشگاه تهران
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10531  دانشگاه تبريز ريشهري گرايش آمايش شهريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 10532  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10533  تهران -دانشگاه خوارزمي  گرايش آمايش شهري شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - در تهران

 پرديس خودگردان 10534  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10535  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهريشهري گرايش آمايش ريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10536  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10537  دانشگاه تبريز

 - 3 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10538  خودگردان واقع در كرج)

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
زيست شهري گرايش محيطيزيرجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10539  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پرديس خودگردان 10540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

- 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيمهجغرافيا و برنا
 آفريني شهريمسكن و باز

 پرديس خودگردان 10541  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10542  دانشگاه زابل

 - 6 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرنامهجغرافيا و ب
 آفريني شهريمسكن و باز

 پرديس خودگردان 10543  دانشگاه يزد

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شهري گرايش كاربري ريزيجغرافيا و برنامه

 اراضي و مميزي امالك
 پرديس خودگردان 10544  دانشگاه زابل

 پيام نور 10545  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  گرايش آمايش شهريشهري ريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10546  واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10547  مركز وزوان -شگاه پيام نور استان اصفهان دان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10548  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10549  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10550  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10551  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10552  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10553  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10554  مركز بيجار -م نور استان كردستان دانشگاه پيا شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10555  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 پيام نور 10556  واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10557  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10558  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 - 8 

زيست شهري گرايش محيطريزيهجغرافيا و برنام
 شهري

 پيام نور 10559  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

ومد اول
 - 8 

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 پيام نور 10560  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10561  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطيزيرجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10562  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10563  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 - 20 
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 پيام نور 10564  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10565 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 - 8 
 ريزيشهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10566  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10567  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي ي گرايش برنامهشهرريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10568  واحد تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10569  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهيريزجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10570  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10571  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيرنامهجغرافيا و ب
 آفريني شهريمسكن و باز

 پيام نور 10572  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10573  بروجن

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10574  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10575  شاهمركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10576  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10577  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10578  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10579  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 -  آموزش محور
 مجازي پيام نور 10580  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10581  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10582  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
زي پيام نورمجا 10583  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10584  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه
 شهري

 مجازي پيام نور 10585  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 40 - آموزش محور
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 مجازي پيام نور 10586  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

 40 - آموزش محور
زيست شهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه

 شهري
 مجازي پيام نور 10587  لمركز باب -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10588 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ريني شهريآفمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10589  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10590  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيهجغرافيا و برنام
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10591  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
  بروجن

 مجازي پيام نور 10592

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم اول
 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10593  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10594  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10595  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10596  موسسه غيرانتفاعي قشم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 - 20 

ريزي رايش برنامهشهري گريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 غيرانتفاعي 10597  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10598  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 ) 4ضريب مجموعه علوم جغرافيايي (كد  - 1102

  - 4 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10599  دانشگاه تبريز

 - 5 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10600  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 د روستايياقتصا
 روزانه 10601  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10602  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 روزانه 10603  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
روستايي گرايش يزيرجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10604  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10605  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10606  نشگاه تربيت مدرسدا

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10607  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10608  دانشگاه زابل

 - 7 
روستايي گرايش ريزيافيا و برنامهجغر
 فضايي -ريزي كالبدي برنامه

 روزانه 10609  دانشگاه زنجان

 - 12 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10610  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -زي كالبدي ريبرنامه
 روزانه 10611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10612  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 روزانه 10613  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10614  دانشگاه اصفهان

 - 14 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10615  دانشگاه بيرجند

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 وسعه پايدار روستاييت
 روزانه 10616  دانشگاه تبريز

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10617  دانشگاه تهران

 - 10 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
هروزان 10618  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10619  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10620  دانشگاه زابل

 - 7 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 سعه پايدار روستاييتو
 روزانه 10621  دانشگاه زنجان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 6 
گرايش مديريت  روستاييريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10622  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 18 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10623  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
يت روستايي گرايش مديرريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10624  دانشگاه شيراز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10625  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 5 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
انهروز 10626  گرگان -دانشگاه گلستان   

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 روزانه 10627  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10628  دانشگاه تبريز

 - 4 
ه روستايي گرايش توسعريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10629  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10630  دانشگاه زابل

 - 3 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 نوبت دوم 10631  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
روستايي گرايش ريزيهجغرافيا و برنام

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10632  دانشگاه تبريز

 - 2 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10633  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10634  زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10636  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 نوبت دوم 10637  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10638  دانشگاه اصفهان

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 ه پايدار روستاييتوسع
 نوبت دوم 10639  دانشگاه بيرجند

 - 3 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10640  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10641  دانشگاه تهران

 - 2 
روستايي گرايش مديريت ريزييا و برنامهجغراف

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10642  دانشگاه زابل

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10643  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 يدار روستاييتوسعه پا
 نوبت دوم 10644  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10645  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 نوبت دوم 10646  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي دولتي 10647  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

ودگردانپرديس خ 10648  دانشگاه تبريز  

 3 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پرديس خودگردان 10649  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

دانپرديس خودگر 10650  دانشگاه زابل  

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10651  دانشگاه تبريز

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 3 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10652  خودگردان واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10653  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10654  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پرديس خودگردان 10655  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10656  دانشگاه اصفهان

تبريز ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح - 4 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10657  دانشگاه تبريز

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10658  دانشگاه زابل

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پرديس خودگردان 10659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه
 توسعه پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10660  دانشگاه شيراز

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10661  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 د روستايياقتصا
 پيام نور 10662  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 20 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10663  مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ستايياقتصاد رو
 پيام نور 10664  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 پيام نور 10665  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10666  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10667  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -يزي كالبدي ربرنامه
 پيام نور 10668  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10669  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي رنامهب
 پيام نور 10670  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10671  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش يريزجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10672  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10673  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 - 8 
روستايي گرايش ريزيرنامهجغرافيا و ب

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10674  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 پيام نور 10675  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيبرنامهجغرافيا و 

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10676  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10677  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10678  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 10679  شهركرد

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10680  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10681  ز مريوانمرك -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 يدار روستاييتوسعه پا
 پيام نور 10682  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10683  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 پايدار روستايي توسعه
 پيام نور 10684  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 پيام نور 10685  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 وسعه پايدار روستاييت
 پيام نور 10686  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 40 -  آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

 مجازي پيام نور 10687  مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 10688  شهركرد

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 اقتصاد روستايي

نورمجازي پيام  10689  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان   

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10690  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10691  مركز بيرجند -تان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور اس

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10692  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
ايش روستايي گرريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -ريزي كالبدي برنامه
 مجازي پيام نور 10693  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10694  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - حورآموزش م
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10695  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10696  كز فريمانمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10697  مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 ييتوسعه پايدار روستا
 مجازي پيام نور 10698  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت ريزيجغرافيا و برنامه

 توسعه پايدار روستايي
 مجازي پيام نور 10699  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10700  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 10 -  
 روزانه 10701  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 
 روزانه 10702  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 

هروزان 10703  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - فاقد خوابگاه  
 روزانه 10704  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 - 

 روزانه 10705  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10706  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 10707  دانشگاه اروميه زي آمايش سرزمينريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 10708  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 10709  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 10710  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10711  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10712  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 6 -
 پيام نور 10713  مركز بيرجند -اسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان خر ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 پيام نور 10714  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10715  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10716  دانشگاه بيرجند ات محيطيمخاطر 9 -  
 روزانه 10717  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10718  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10719  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 14 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 10720  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 5 - 
 روزانه 10721  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10722  سنندج -دانشگاه كردستان  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10723  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 روزانه 10724  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 8 - 
 روزانه 10725  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 6 - 
 نوبت دوم 10726  جنددانشگاه بير مخاطرات محيطي 3 - 
 نوبت دوم 10727  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 5 - 
 نوبت دوم 10728  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 نوبت دوم 10729  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 2 - 
ت دومنوب 10730  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 1 -   
 نوبت دوم 10731  گرگان -دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 5 - 
 نوبت دوم 10732  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10733  دانشگاه يزد مخاطرات محيطي 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 10734  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - در تهران

 پرديس خودگردان 10735  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 7 - 
 پرديس خودگردان 10736  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10737  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10738  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 - 
 پيام نور 10739  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 

 مجازي پيام نور 10740  مركز بناب -قي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شر مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور

 ) 7مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10741  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 -  
 روزانه 10742  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 - 
 روزانه 10743  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ي فضاجغرافياي سياسي گرايش آمايش سياس 6 - 
 روزانه 10744  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - 
 روزانه 10745  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 8 - 
 روزانه 10746  انشگاه تربيت مدرسد جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 

 روزانه 10747  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10748  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 مرد فقط -انتهاي دفترچه 
 روزانه 10749  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 -

 روزانه 10750  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 4 - 
 روزانه 10751  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 1 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 10752  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 نوبت دوم 10753  دانشگاه بيرجند افياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضاجغر 2 - 
 نوبت دوم 10754  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 4 - 
 نوبت دوم 10755  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 1 - 
 نوبت دوم 10756  دانشگاه فردوسي مشهد اسي فضاجغرافياي سياسي گرايش آمايش سي 2 - 
 نوبت دوم 10757  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 10758  نوشهر -يني (ره ) دانشگاه علوم دريايي امام خم جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 6 -

 مجازي دولتي 10759  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 10760  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 3 - 

 پرديس خودگردان 10761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10762  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10763  ركز سنندجم -دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10764  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 8 - 
 پيام نور 10765  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 
 پيام نور 10766  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ايران جغرافياي سياسي گرايش مطالعات 8 - 
 پيام نور 10767  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي گرايش مطالعات ايران 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 8مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 10768  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 5 -  
 روزانه 10769  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 6 - 
 نوبت دوم 10770  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 2 - 
 غيرانتفاعي 10771  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  جغرافيا و دفاع مقدس 20 - 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102
 روزانه 10772  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 6 -  
 روزانه 10773  دانشگاه سمنان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 10 - 
 روزانه 10774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سم)گردي (اكوتوريطبيعت 7 - 
 روزانه 10775  دانشگاه كاشان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 9 - 
 روزانه 10776  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 9 - 
 روزانه 10777  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 10 - 
 - 6 

گردشگري گرايش برنامه ريزيرنامهجغرافيا و ب
 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري

 روزانه 10778  دانشگاه تهران

 - 5 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10779  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 10 
ري گرايش برنامه گردشگريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10780  دانشگاه زنجان

 - 18 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10781  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي و مجمتع هاي گردشگري ريزي
 روزانه 10782  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 روزانه 10783  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 گريريزي فضايي و مجمتع هاي گردش
 روزانه 10784  دانشگاه يزد

 - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10785  دانشگاه تبريز

 5 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10786  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
ايش گردشگري گرريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 روزانه 10787  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 5 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري روستايي
 روزانه 10788  دانشگاه اصفهان

 نوبت دوم 10789  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 4 - 
منوبت دو 10790  دانشگاه سمنان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 5 -   
 نوبت دوم 10791  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 1 - 
 نوبت دوم 10792  دانشگاه كاشان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 5 - 
 نوبت دوم 10793  بابلسر -دانشگاه مازندران  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 3 - 
 - 4 

گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه
 ضايي و مجمتع هاي گردشگريريزي ف

 نوبت دوم 10794  دانشگاه تهران

 - 4 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10795  دانشگاه زنجان

 - 9 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10796  زاهدان -ن و بلوچستان دانشگاه سيستا

 - 1 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10797  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10798  هددانشگاه فردوسي مش

 - 2 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 نوبت دوم 10799  دانشگاه يزد

 - 4 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 نوبت دوم 10800  دانشگاه تبريز

 - 3 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 ري روستاييگردشگ
 نوبت دوم 10801  دانشگاه اصفهان

 40 - آموزش محور
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 مجازي دولتي 10802  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس 10803  دانشگاه تبريز گردي (اكوتوريسم)طبيعت 6 -  
 پرديس خودگردان 10804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 3 محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 پرديس خودگردان 10805  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 9 
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 يريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگر
 پرديس خودگردان 10806  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گردشگري گرايش برنامه ريزيجغرافيا و برنامه

 ريزي فضايي و مجمتع هاي گردشگري
 پرديس خودگردان 10807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زتبري محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 پرديس خودگردان 10808  دانشگاه تبريز

 3 - محل تحصيل تهران
گردشگري گرايش ريزيجغرافيا و برنامه

 گردشگري شهري
 پرديس خودگردان 10809  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 غيرانتفاعي 10810  تهران -م و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي عل گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10811  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10812  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10813  گرگان -ي موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجان گردي (اكوتوريسم)طبيعت 20 - 

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

  - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10814  دانشگاه اصفهان

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 ياييگرايش سيستم اطالعات جغراف
 روزانه 10815  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10816  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10817  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10818  دانشگاه تهران

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10819  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
العات جغرافيايي سنجش از دور و سيستم اط

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10820  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10821  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 از دور گرايش سنجش
 روزانه 10822  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10823  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10824  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
يستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و س

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10825  دانشگاه تهران

 5 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10826  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10827  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10828  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10829  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
يستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و س

 گرايش سنجش از دور
 روزانه 10830  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 20 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 
 گرايش مطالعات دفاعي

 روزانه 10831  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10832  دانشگاه اصفهان

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10833  دانشگاه تبريز

 - 4 
يي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيا

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10834  دانشگاه تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (كد ضريب  - 1103ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10835  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10836  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 جش از دورگرايش سن
 نوبت دوم 10837  دانشگاه تهران

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10838  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10839  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 نوبت دوم 10840  دانشگاه يزد

 25 - آموزش محور
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 مجازي دولتي 10841  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 رايش سنجش از دورگ
 مجازي دولتي 10842  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10843  دانشگاه تبريز

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 عات جغرافياييگرايش سيستم اطال
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10844  خودگردان واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تبريز تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10846  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 3 - در تهران

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 
 گرايش سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10847  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10849  آمل -ان هراز موسسه غيرانتفاعي آب

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 گرايش سنجش از دور
 غيرانتفاعي 10850  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10851  دانشگاه اراك ادبيات عربي 12 -  
 روزانه 10852  اندانشگاه اصفه ادبيات عربي 7 - 

 روزانه 10853  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 17 - فقط زن
 روزانه 10854  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10855  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10856  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10857  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10858  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 5 - 

 روزانه 10859  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10860  دانشگاه تهران ادبيات عربي 11 - 

 روزانه 10861  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) بيات عربياد 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10862  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10863  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10864  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10865  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10866  دانشگاه زابل ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10867  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10868  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10869  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 - 
 روزانه 10870  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 10 - 
 روزانه 10871  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 13 - 

 روزانه 10872  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 13 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10873  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 18 - 
 روزانه 10874  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 10875  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10876  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط زن

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ايشعنوان رشته / گر نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 10877  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - خواهران

 روزانه 10878  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - 
وزانهر 10879  سنندج -دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 20 -   

 روزانه 10880  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 20 - فقط زن
 روزانه 10881  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10882  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 13 - 
 روزانه 10883  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10884  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10885  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10886  دانشگاه يزد ادبيات عربي 17 - 
 نوبت دوم 10887  دانشگاه اراك ادبيات عربي 6 - 
 نوبت دوم 10888  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 4 - 

 نوبت دوم 10889  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 10890  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10891  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 3 - 
بت دومنو 10892  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 2 -   
 نوبت دوم 10893  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 2 - 
 نوبت دوم 10894  دانشگاه تهران ادبيات عربي 5 - 

 نوبت دوم 10895  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دومنوبت  10896  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 6 -   
 نوبت دوم 10897  دانشگاه زابل ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10898  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 7 - 
 نوبت دوم 10899  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10900  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 1 - 
 نوبت دوم 10901  تبريز -مدني آذربايجان  دانشگاه شهيد ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 - 
 نوبت دوم 10903  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 10904  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 3 - خواهران

 نوبت دوم 10905  نشگاه كاشاندا ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10906  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 - 
 نوبت دوم 10907  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 13 - 
 نوبت دوم 10908  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10909  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 7 - 
 نوبت دوم 10910  دانشگاه يزد ادبيات عربي 6 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 10911  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 40 -

 ادبيات عربي 5 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10912  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 10913  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10914  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10915  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ربيادبيات ع 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 10916  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 10917  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پيام نور 10918  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10919  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10920  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10921  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ت عربيادبيا 20 - 
 پيام نور 10922  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10923  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10924  مركز قم -ور استان قم دانشگاه پيام ن ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10925  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10926  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10927  مانشاهمركز كر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10928  مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10929  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 20 - 

 مجازي پيام نور 10930  دمركز مهابا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10931  مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  صيلتح
دوم  اول

 مجازي پيام نور 10932  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10933  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10934  مركز نور آباد ممسني -ور استان فارس دانشگاه پيام ن ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10935  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10936  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10937  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  بيات عربياد 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10938  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10939  مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10940  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  ادبيات عربي 40 - آموزش محور

 - 15  غيرانتفاعي  10941  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  ادبيات عربي
 غيرانتفاعي 10942 حد قم)دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل وا ادبيات عربي 20 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 26518  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب   زبان و ادبيات عربي 15 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10943  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 5 -  

 روزانه 10944  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 15 فقط زن
 روزانه 10945  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 7 - 
 روزانه 10946  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10947  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 11 - 

 روزانه 10948  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ن عربيمترجمي زبا 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 10949  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10950  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10951  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 10 - 
 روزانه 10952  دانشگاه سمنان بان عربيمترجمي ز 8 - 
 روزانه 10953  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مترجمي زبان عربي 11 - 
 روزانه 10954  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 14 - 
 روزانه 10955  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 روزانه 10956  دانشگاه فردوسي مشهد ان عربيمترجمي زب 4 - 

 روزانه 10957  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط زن
 روزانه 10958  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط مرد

 روزانه 10959  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10960  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 15 - 
 نوبت دوم 10961  دانشگاه اصفهان مترجمي زبان عربي 2 - 

 نوبت دوم 10962  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 6 فقط زن
 نوبت دوم 10963  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10964  قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي  مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10965  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 5 - 

 نوبت دوم 10966  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مترجمي زبان عربي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10967  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 7 - 
 نوبت دوم 10968  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رجمي زبان عربيمت 4 - 
 نوبت دوم 10969  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10970  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 3 - 
 نوبت دوم 10971  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 5 - 

 ) 3عه زبان عربي (كد ضريب مجمو - 1104
 روزانه 10972  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 5 -  

 روزانه 10973  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10974  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 10975  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 - پرديس خودگردان دانشگاهتحصيل 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105

  - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10976  دانشگاه اروميه

 14 - فقط زن
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10977  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10978  دانشگاه ايالم

 - 8 
اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم 
 يزيربرنامه

 روزانه 10979  دانشگاه بجنورد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ادي (كد ضريب مجموعه علوم اقتص - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 -   روزانه 10980  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
يزيري گرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصادعلوم  5 -   روزانه 10981  دانشگاه تبريز
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -   روزانه 10982  دانشگاه تهران
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -   روزانه 10983  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
يزيردي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصاعلوم  5 -   روزانه 10984  دانشگاه زنجان
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -   روزانه 10985  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -   روزانه 10986  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   روزانه 10987  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 -   روزانه 10988  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
يزيرقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهاعلوم  8 - مهندسي پيشرفت  روزانه 10989  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -   روزانه 10990  دانشگاه فردوسي مشهد
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  12 -   روزانه 10991  سنندج -دانشگاه كردستان 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -   روزانه 10992  بابلسر -دانشگاه مازندران 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 -   روزانه 10993  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 - 6 

 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي

 روزانه 10994  دانشگاه بجنورد

 - 4 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 10995  دانشگاه تبريز

 - 6 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 10996  دانشگاه زنجان

 - 4 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 10997  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 10998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 10999  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهم علو

 اقتصادي
 روزانه 11000  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 روزانه 11001  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 روزانه 11002  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  14 - فقط زن
 روزانه 11003  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 روزانه 11004  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11005  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 روزانه 11006  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11007  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 روزانه 11008  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  17 - 
 روزانه 11009  تهران -دانشگاه خوارزمي  صاد انرژياقتصادي گرايش اقتعلوم  20 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11010  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11011  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
 روزانه 11012  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 روزانه 11013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 

 روزانه 11014  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11015  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 

 روزانه 11016  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11017  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  9 - 
 روزانه 11018  نون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و ف اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 روزانه 11019  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
 روزانه 11020  سنندج -دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  12 - 
نهروزا 11021  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -   
 روزانه 11022  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  15 - 
 روزانه 11023  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 روزانه 11024  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - 
 روزانه 11025  دانشگاه تبريز ي گرايش بانكداري اسالمياقتصادعلوم  3 - 
 روزانه 11026  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 11027  تهران -امع امام حسين (ع ) دانشگاه ج اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 -

 روزانه 11028  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل  لي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 11029  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 روزانه 11030  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - 

 روزانه 11031  دانشگاه قم داري اسالمياقتصادي گرايش بانكعلوم  10 - فقط زن
 روزانه 11032  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط مرد

 روزانه 11033  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11034  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 - 
 روزانه 11035  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 - 
 روزانه 11036  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  5 - 
 روزانه 11037  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  9 - 
 روزانه 11038  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - 
 روزانه 11039  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11040  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 
 روزانه 11041  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11042  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11043  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  9 - 

محل تحصيل دانشكده  - فقط مرد
 مهندسي پيشرفت

 روزانه 11044  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 -
 روزانه 11045  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط زن
وزانهر 11046  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط مرد  

 روزانه 11047  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11048  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11049  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 روزانه 11050  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  د نظرياقتصادي گرايش اقتصاعلوم  14 - فقط زن
 روزانه 11051  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 روزانه 11052  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11053  نهمدا -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 روزانه 11054  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11055  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - 

 روزانه 11056  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  1 -  فاقد خوابگاه
 روزانه 11057  دانشگاه تهران يش اقتصاد نظرياقتصادي گراعلوم  20 - 
 روزانه 11058  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11059  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 روزانه 11060  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  30 - 
 روزانه 11061  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريلوم ع 10 - 
 روزانه 11062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11063  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 

 روزانه 11064  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - فترچهتوضيحات در انتهاي د
 روزانه 11065  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 - 

 روزانه 11066  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11067  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دي گرايش اقتصاد نظرياقتصاعلوم  9 - 
 روزانه 11068  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11069  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11070  بابلسر -شگاه مازندران دان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 
 روزانه 11071  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 
 روزانه 11072  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11073  ريزيامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برن اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - 
 روزانه 11074  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  5 - 
 روزانه 11075  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 
 روزانه 11076  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  12 - 
 روزانه 11077  دانشگاه هنر اصفهان د فرهنگ و هنراقتصادي گرايش اقتصاعلوم  12 - 
 روزانه 11078  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 - 
 روزانه 11079  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  15 - 
 روزانه 11080  تهران -انشگاه عالمه طباطبايي د اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  9 - 
 روزانه 11081  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  20 - 
 روزانه 11082  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11083  دانشگاه يزد اقتصاد مالي اسالمي اقتصادي گرايشعلوم  6 - 
 روزانه 11084  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 11085  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  اقتصادي گرايش دفاع و پدافند اقتصاديعلوم  20 -

يزيرتوسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش علوم  3 -   نوبت دوم 11086  دانشگاه اروميه
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - فقط زن  نوبت دوم 11087  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  1 -  دومنوبت  11088  دانشگاه ايالم  
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -   نوبت دوم 11089  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -   نوبت دوم 11090  دانشگاه تبريز
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -   نوبت دوم 11091  دانشگاه تهران
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -   نوبت دوم 11092  دانشگاه زنجان
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -   نوبت دوم 11093  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -   نوبت دوم 11094  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 -   نوبت دوم 11095  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 مهندسي پيشرفت

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11096  تهران -عت ايران دانشگاه علم و صن
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -   نوبت دوم 11097  دانشگاه فردوسي مشهد
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  1 -   نوبت دوم 11098  سنندج -دانشگاه كردستان 
يزيرو برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي علوم  5 -   نوبت دوم 11099  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 - 2 

 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي

 نوبت دوم 11100  دانشگاه تبريز

 - 2 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 نوبت دوم 11101  دانشگاه زنجان

 - 4 
 هايسيستم ريزيگرايش برنامهاقتصادي علوم 

 اقتصادي
 نوبت دوم 11102  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 نوبت دوم 11103  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 نوبت دوم 11104  اهروددانشگاه صنعتي ش

 - 3 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 نوبت دوم 11105  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 نوبت دوم 11106  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - فقط زن
 نوبت دوم 11107  دانشگاه ايالم اد انرژياقتصادي گرايش اقتصعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11108  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11109  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 نوبت دوم 11110  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11111  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11112  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11113  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - 

 نوبت دوم 11114  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 11115  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11116  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11117  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11118  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11119  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11120  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11121  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11122  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11123  تهران -دانشگاه خوارزمي  رايش بانكداري اسالمياقتصادي گعلوم  5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11124  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11125  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11126  دانشگاه قم ي گرايش بانكداري اسالمياقتصادعلوم  3 - فقط زن
 نوبت دوم 11127  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  3 - فقط مرد

 نوبت دوم 11128  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11129  دانشگاه تبريز يكاقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11130  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11131  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11132  دانشگاه اصفهان سالمياقتصادي گرايش اقتصاد اعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11133  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11134  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11135  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 11136  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  6 - 
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 نوبت دوم 11137  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - مهندسي پيشرفت
 نوبت دوم 11138  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - فقط زن
 نوبت دوم 11139  دانشگاه قم اسالمياقتصادي گرايش اقتصاد علوم  3 - فقط مرد

 نوبت دوم 11140  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11141  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11142  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 

 نوبت دوم 11143  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - زنفقط 
 نوبت دوم 11144  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11145  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11146  دانشگاه تبريز تصادي گرايش اقتصاد نظرياقعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11147  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 
 نوبت دوم 11148  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11149  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 نوبت دوم 11150  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  1 - 

دومنوبت  11152  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - فاقد خوابگاه  
 نوبت دوم 11153  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11154  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11155  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11156  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادي گرايش اقتصاد نظرياقتصعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11157  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11158  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11159  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11160  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11161  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنرعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11162  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 - 
 نوبت دوم 11163  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار رايش اقتصاد محيط زيستاقتصادي گعلوم  15 - 
 نوبت دوم 11164  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  6 - 
وبت دومن 11165  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران  
 نوبت دوم 11166  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11167  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -  پرديس خودگردان 11168  دانشگاه تبريز

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 11169  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

يزيراقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسعه علوم  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11170  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11171  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

يزيربرنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و علوم  9 -   پرديس خودگردان 11172  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پرديس خودگردان 11173  دانشگاه تبريز

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هايسيستم ريزيرنامهاقتصادي گرايش بعلوم 

 اقتصادي
 پرديس خودگردان 11174  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پرديس خودگردان 11175  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پرديس خودگردان 11176  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 
زاهدان (محل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 11177  تحصيل پرديس خودگردان در چابهار)

 پرديس خودگردان 11178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  دي گرايش اقتصاد انرژياقتصاعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11179  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11180  دانشگاه تبريز رايش بانكداري اسالمياقتصادي گعلوم  3 -
 پرديس خودگردان 11181  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11182  دانشگاه تبريز الكترونيك اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارتعلوم  4 -
 پرديس خودگردان 11183  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11184  انشگاه تبريزد اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11185  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 پرديس خودگردان 11186  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 
 پرديس خودگردان 11187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 11188  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1وم اقتصادي (كد ضريب مجموعه عل - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 11189  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 - 
 پرديس خودگردان 11190  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11191  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 -
 پرديس خودگردان 11192  دانشگاه يزد اقتصاد مالي اسالمياقتصادي گرايش علوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11193  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11194  كرج مركز -دانشگاه پيام نور استان البرز 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11195  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11196  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -  مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 11197  مشهد
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11198  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
يزيري و برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادعلوم  8 -   پيام نور 11199  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11200  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 - 8 

 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 
 اقتصادي

 پيام نور 11201  مركز اصفهان -شگاه پيام نور استان اصفهان دان

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پيام نور 11202  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پيام نور 11203  تهران غرب -ن دانشگاه پيام نور استان تهرا

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پيام نور 11204  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 11205  مشهد

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پيام نور 11206  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 پيام نور 11207  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامه علوم

 اقتصادي
 پيام نور 11208  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 پيام نور 11209  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11210  مركز كرج -پيام نور استان البرز  دانشگاه اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 11211  مشهد

 پيام نور 11212  مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 پيام نور 11213  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيلوم ع 8 - 
 پيام نور 11214  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11215  مركز كرج -البرز دانشگاه پيام نور استان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11216  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11217  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 بانكداري اسالمياقتصادي گرايش علوم  8 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 11218  مشهد

 پيام نور 11219  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11220  كز بابلمر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11221  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 11222  تبريز

 پيام نور 11223  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك علوم 8 - 
 پيام نور 11224  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 11225  مشهد

 پيام نور 11226  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 - 
 پيام نور 11227  ز يزدمرك -دانشگاه پيام نور استان يزد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 11228  تبريز

 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 پيام نور 11229  شبستر
 پيام نور 11230  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رايش اقتصاد اسالمياقتصادي گعلوم  20 - 
 پيام نور 11231  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11232  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
مركز  -ان رضوي دانشگاه پيام نور استان خراس

 پيام نور 11233  مشهد

 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 پيام نور 11234  زاهدان
 پيام نور 11235  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11236  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 -   غيرانتفاعي 11237  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

يزيري و برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 11238  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 -   غيرانتفاعي 11239  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 

 - 20 
 هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم 

 اقتصادي
 غيرانتفاعي 11240  تهران -تفاعي خاتم دانشگاه غيران

 غيرانتفاعي 11241  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11242  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11243  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - 

 غيرانتفاعي 11244  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 11245  ريسا -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11246  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11247  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11248  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  كترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت العلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11249  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11250  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11251  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11252  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11253  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11254  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11255  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11256  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11257  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 
 غيرانتفاعي 11258  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 11259  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريلوم ع 15 - دفترچه

 غيرانتفاعي 11260  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 11261  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  15 - 

 مجازي غيرانتفاعي 11262  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11263  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 -  

 روزانه 11264  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11265  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 روزانه 11266  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11267  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 10 - 
 روزانه 11268  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 

 روزانه 11269  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11270  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 12 - 
 روزانه 11271  دانشگاه فردوسي مشهد ر حركتي گرايش رشد حركتيرفتا 4 - 
 روزانه 11272  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 
 روزانه 11273  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11274  اصفهان دانشگاه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 

 روزانه 11275  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11276  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 
 روزانه 11277  دانشگاه تبريز تيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حرك 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 11278  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -
 روزانه 11279  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11280  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 روزانه 11281  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11282  شاهكرمان -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11283  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
 روزانه 11284  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 
 روزانه 11285  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 11 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 11286  شيراز دانشگاه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -   روزانه 11287  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   روزانه 11288  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 11289  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 8 - فقط زن
 روزانه 11290  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 14 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش  نهروزا 11291  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 -  

 روزانه 11292  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 6 - 
 روزانه 11293  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11294  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11295  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 - 
 روزانه 11296  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11297  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 8 - 
 روزانه 11298  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 6 - 
 نوبت دوم 11299  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 

 نوبت دوم 11300  تهران -س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا( رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11301  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11302  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11303  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 نوبت دوم 11304  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 نوبت دوم 11305  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - 
 نوبت دوم 11306  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 1 - 
و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري  1 -   نوبت دوم 11307  دانشگاه اراك
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11308  دانشگاه اروميه
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 -   نوبت دوم 11309  دانشگاه اصفهان

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - فقط زن  نوبت دوم 11310  تهران -زهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ال
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -   نوبت دوم 11311  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 -   نوبت دوم 11312  دانشگاه تبريز
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -   نوبت دوم 11313  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 -   نوبت دوم 11314  دانشگاه تهران
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   نوبت دوم 11315  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
گيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش ياد 5 -   نوبت دوم 11316  دانشگاه سمنان
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -   نوبت دوم 11317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -   نوبت دوم 11318  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
يري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگ 1 -   نوبت دوم 11319  دانشگاه فردوسي مشهد

 نوبت دوم 11320  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11321  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 5 - 
 نوبت دوم 11322  راكدانشگاه ا شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11323  دانشگاه اصفهان شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11324  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 3 - 
 نوبت دوم 11325  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 2 - 
 نوبت دوم 11326  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11327  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ي ورزشيشناسروان 4 - 

 مجازي دولتي 11328  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 25 - آموزش محور
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 25 - آموزش محور  مجازي دولتي 11329  دانشگاه تهران
 مجازي دولتي 11330  نشگاه تهراندا شناسي ورزشيروان 25 -  آموزش محور

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11331  دانشگاه اروميه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - دگردانپرديس خو 11332  دانشگاه تبريز  

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11333  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 11335  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11336  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 -
 پرديس خودگردان 11337  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يشناسي ورزشروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11338  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
 غيرانتفاعي 11339  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 20 - 
ادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش ي 20 -   غيرانتفاعي 11340  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 غيرانتفاعي 11341  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 11342  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 -

 غيرانتفاعي 11343  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي ورزشيروان 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 4 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزي

 بدني و تندرستي
 روزانه 11344  دانشگاه اراك

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11345  دانشگاه بجنورد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 8 - در وزارت آموزش و پرورش

ي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژ
 بدني و تندرستي

 روزانه 11346  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11347  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11348  هرانت -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11349  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11350  دانشگاه زنجان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ندرستيبدني و ت
 روزانه 11351  دانشگاه سمنان

 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11352  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
انهروز 11353  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11354  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11355  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11356  رشت -گاه گيالن دانش

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 روزانه 11357  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11358  دانشگاه اراك

 7 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11359  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11360  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11361  دانشگاه بيرجند

 - 4 
گرايش فيزيولوژي ورزشي  فيزيولوژي ورزشي

 كاربردي
 روزانه 11362  دانشگاه تبريز

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11363  دانشگاه تهران

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11364  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 5 
ايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گر

 كاربردي
 روزانه 11365  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11366  دانشگاه زنجان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11367  دانشگاه سمنان

 - 12 
ولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزي

 كاربردي
 روزانه 11368  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11369  دانشگاه شهركرد

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژ
 كاربردي

 روزانه 11371  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11372  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11373  انشگاه شيرازد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11374  تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11375  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11376  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 رديكارب
 روزانه 11377  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11378  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه 11379  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 10 
يش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرا

 كاربردي
 روزانه 11380  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11381  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11382  دانشگاه اصفهان

 9 - فقط زن
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژ

 ورزشي محض
 روزانه 11383  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11384  دانشگاه بجنورد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11385  دانهم -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11386  دانشگاه بيرجند

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11387  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11388  انشگاه تربيت مدرسد

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11389  دانشگاه تهران

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11390  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 12 
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت

 ورزشي محض
 روزانه 11391  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11392  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11393  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11394  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 10 - زنفقط 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11395  دانشگاه قم

 10 - مردفقط 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11396  دانشگاه قم

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11397  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11398  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11399  بابلسر -مازندران  دانشگاه

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه 11400  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11401  دانشگاه اروميه

 - 5 
عاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ف

 ورزشي باليني
 روزانه 11402  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11403  دانشگاه شيراز

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه 11404  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 روزانه 11405  وينقز -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 در وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 11406  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 -

 روزانه 11407  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 - 
 روزانه 11408  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - ي دفترچهتوضيحات در انتها

 روزانه 11409  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 12 - 
 روزانه 11410  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
 روزانه 11411  بابلسر -دانشگاه مازندران  شفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورز 7 - 
 - 1 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 بدني و تندرستي

 نوبت دوم 11412  دانشگاه اراك

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11413  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
ي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژ

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11414  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11415  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11416  زنجان دانشگاه

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11417  دانشگاه سمنان

 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11418  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي گرايش

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11419  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11420  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11421  شهددانشگاه فردوسي م

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 نوبت دوم 11422  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11423  دانشگاه اراك

 3 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11424  تهران -گاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانش

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11425  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11426  دانشگاه بيرجند

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 كاربردي
 نوبت دوم 11427  دانشگاه تبريز

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11428  دانشگاه تهران

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11429  دانشگاه زنجان

 - 5 
شي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورز

 كاربردي
 نوبت دوم 11430  دانشگاه سمنان

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11431  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11432  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزش

 كاربردي
 نوبت دوم 11433  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11434  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11435  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11436  رشت -دانشگاه گيالن 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11437  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 نوبت دوم 11438  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 حضورزشي م
 نوبت دوم 11439  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11440  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11441  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 1 
گرايش فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11442  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11443  دانشگاه بيرجند

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11444  دانشگاه تهران

 - 6 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيو

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11445  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11446  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11447  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه

 10 -  فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11448  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11449  دانشگاه قم

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 زشي محضور
 نوبت دوم 11450  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 نوبت دوم 11451  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 نوبت دوم 11452  دانشگاه اروميه

 نوبت دوم 11453  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شي گرايش تغذيه ورزشفيزيولوژي ورز 2 - 
 نوبت دوم 11454  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - 
 نوبت دوم 11455  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 - 
 نوبت دوم 11456  رشت -دانشگاه گيالن  ولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفيزي 3 - 
 نوبت دوم 11457  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 7 - 

 25 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 مجازي دولتي 11458  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 مجازي دولتي 11459  دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11460  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11461  دانشگاه سمنان

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پرديس خودگردان 11462  رشت -دانشگاه گيالن 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11463  دانشگاه تبريز

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11464  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 2 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11465  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11466  دانشگاه سمنان

 12 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11467  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11468  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106 ادامه
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ولوژي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزي
 كاربردي

 پرديس خودگردان 11469  دانشگاه شيراز

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11470  رشت -دانشگاه گيالن 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پرديس خودگردان 11471  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11472  دانشگاه اروميه

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 رزشي محضو
 پرديس خودگردان 11473  دانشگاه اصفهان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11474  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گراي

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11476  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11477  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11478  سنندج -دانشگاه كردستان 

 7 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 پرديس خودگردان 11479  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 پرديس خودگردان 11480  دانشگاه اروميه

 - 2 
گرايش فيزيولوژي فعاليت  فيزيولوژي ورزشي

 ورزشي باليني
 پرديس خودگردان 11481  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 ورزشي باليني

 پرديس خودگردان 11482  دانشگاه شيراز

محل  -رچه توضيحات در انتهاي دفت
 پرديس خودگردان 11483  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11484  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11485  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 پيام نور 11486  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 پيام نور 11487  مركز كرج -گاه پيام نور استان البرز دانش

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11488  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11489  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11490  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 بدني و تندرستي
 غيرانتفاعي 11491  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 

 - 20 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي فيزيو

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11492  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11493  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11494  گلبهار -ي سناباد موسسه غيرانتفاع

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11495  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 15 - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11496  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 غيرانتفاعي 11497  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 20 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 غيرانتفاعي 11498  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 غيرانتفاعي 11499  قزوين -اه غيرانتفاعي رجا دانشگ فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11500  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 11501  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11502  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 - 
 غيرانتفاعي 11503  قزوين –موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  ورزش فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه 20 - 

 ) 3مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106
 روزانه 11504  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 3 -  
 روزانه 11505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 7 - 
وزانهر 11506  دانشگاه بيرجند بيومكانيك ورزشي 10 -   
 روزانه 11507  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11508  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11509  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 روزانه 11510  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 6 - 
 روزانه 11511  بابلسر -دانشگاه مازندران  ورزشي بيومكانيك 5 - 
 روزانه 11512  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 10 - 
 نوبت دوم 11513  دانشگاه اصفهان بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11515  ه بيرجنددانشگا بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11516  دانشگاه تبريز بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11517  دانشگاه تهران بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11518  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 4 - 
 نوبت دوم 11519  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - 
 نوبت دوم 11520  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - 
 نوبت دوم 11521  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 4 - 

 پرديس خودگردان 11522  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11523  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11524  دانشگاه اراك

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ات اصالحيگرايش حرك
 روزانه 11525  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11526  دانشگاه اصفهان

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11527  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
ي شناسي ورزشي و حركات اصالحآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11528  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11529  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11530  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11531  دانشگاه شهركرد

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11532  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11533  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11534  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11535  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ركات اصالحيگرايش ح
 روزانه 11536  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 روزانه 11537  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11538  دانشگاه اراك

 - 6 
الحي شناسي ورزشي و حركات اصآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11539  دانشگاه تهران
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 5 
الحي شناسي ورزشي و حركات اصآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 روزانه 11541  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 4 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 روزانه 11542  تهران -مي دانشگاه خوارز

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 روزانه 11543  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11544  دانشگاه اراك

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 حيگرايش حركات اصال
 نوبت دوم 11545  دانشگاه اروميه

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11546  دانشگاه اصفهان

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11547  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
 شناسي ورزشي و حركات اصالحيآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11548  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11549  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
دومنوبت  11550  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11551  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11552  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 اصالحيگرايش حركات 
 نوبت دوم 11553  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11554  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 نوبت دوم 11555  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
ركات اصالحي شناسي ورزشي و حآسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11556  دانشگاه اراك

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11557  دانشگاه تهران

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11558  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي بآسي

 گرايش امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11559  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 4 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11560  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 يت بدني ويژهگرايش ترب
 نوبت دوم 11561  رشت -دانشگاه گيالن 

 25 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 مجازي دولتي 11562  دانشگاه تهران

 25 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 مجازي دولتي 11563  دانشگاه تهران

 8 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11564  دانشگاه اروميه

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11566  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11567  رتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي امسال د

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 پرديس خودگردان 11568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ژهگرايش تربيت بدني وي
 پرديس خودگردان 11569  رشت -دانشگاه گيالن 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 58  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 ايش حركات اصالحيگر
 پيام نور 11570  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 15 - فقط مرد
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11571  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
ات اصالحي شناسي ورزشي و حركآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11572  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11573  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11574  آمل -غيرانتفاعي شمال دانشگاه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11575  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11576  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11577  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11578  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
صالحي شناسي ورزشي و حركات اآسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11579  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11580  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11581  تنكابن -غيرانتفاعي شفق موسسه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11582  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي آسيب

 گرايش امدادگر ورزشي
نتفاعيغيرا 11583  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه   

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106

  - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11584  دانشگاه اراك

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11585  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش 

 ورزش
 روزانه 11586  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

- 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11587  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 زشور
 روزانه 11588  دانشگاه تهران

 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11589  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
زانهرو 11590  تهران -دانشگاه خوارزمي   

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11591  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11592  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11593  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11594  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11595  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11596  بيلارد -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 روزانه 11597  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11598  دانشگاه تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 روزانه 11599  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 رزشيتأسيسات و
 روزانه 11600  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11601  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11602  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  مديريت
 هاي تفريحيورزش

 روزانه 11603  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11604  دانشگاه صنعتي شاهرود

 10 - ردمفقط 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11605  قم دانشگاه

 10 - نزفقط 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11606  دانشگاه قم

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11607  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشينسازما
 روزانه 11608  دانشگاه اراك

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11609  دانشگاه اصفهان

 8 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11610  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 11 
ريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مدي

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11611  دانشگاه ايالم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11612  دانشگاه بجنورد

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11613  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11614  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 8 - در وزارت آموزش و پرورش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 هاي ورزشيسازمان

 روزانه 11615  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11616  دانشگاه جهرم

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11617  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 رزشيهاي وسازمان
 روزانه 11618  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11619  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11620  دانشگاه شهركرد

 - 7 
ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مديريت 
 هاي ورزشيسازمان

 روزانه 11621  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11622  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11623  تبريز -شهيد مدني آذربايجان  دانشگاه

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11624  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -مي امين. انتظا

 فقط مرد -دفترچه 

- 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 11625  اسالمي ايران

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11626  ددانشگاه فردوسي مشه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11627  رشت -الن دانشگاه گي

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11628  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11629  دانشگاه اروميه

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11630  ريزدانشگاه تب

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11631  دانشگاه تهران

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11632  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
انهروز 11633  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 روزانه 11634  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11635  دانشگاه اراك

 4 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11636  رانته -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11637  دانشگاه تبريز

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11638  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11639  اه تهراندانشگ

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11640  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 4 - محل تحصيل تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
ومنوبت د 11641  تهران -دانشگاه خوارزمي   

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11642  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11643  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
وبت دومن 11644  بابلسر -دانشگاه مازندران   

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم 11645  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11646  دانشگاه تهران

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11647  تهران -اطبايي دانشگاه عالمه طب

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 نوبت دوم 11648  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11649  دانشگاه صنعتي شاهرود

 10 - فقط مرد
ش مديريت اوقات فراغت مديريت ورزشي گراي

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11650  دانشگاه قم

 10 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11651  دانشگاه قم

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11652  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11653  دانشگاه اراك

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11654  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11655  تهران -هرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الز

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11656  دانشگاه ايالم
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  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11657  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11658  دانشگاه بيرجند

 - 8 
زشي گرايش مديريت راهبردي در مديريت ور

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11659  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11660  دانشگاه جهرم

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11661  تهران (محل تحصيل كرج) -ارزمي دانشگاه خو

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11662  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
منوبت دو 11663  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11664  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11665  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ورزشي هايسازمان
 نوبت دوم 11666  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11667  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11668  دانشگاه اروميه

 - 3 
دادهاي مديريت ورزشي گرايش مديريت روي

 ورزشي
 نوبت دوم 11669  دانشگاه تبريز

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11670  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11671  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم 11672  رشت -اه گيالن دانشگ

 25 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 مجازي دولتي 11673  دانشگاه تهران

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

- 40 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 مجازي دولتي 11674  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 25 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 مجازي دولتي 11675  دانشگاه تهران

 40 - آموزش محور
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 مجازي دولتي 11676  دانشگاه صنعتي شاهرود

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
يريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مد

 ورزش
 پرديس خودگردان 11677  دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پرديس خودگردان 11678  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رايش مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گ

 ورزش
 پرديس خودگردان 11679  سنندج -دانشگاه كردستان 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پرديس خودگردان 11680  رشت -دانشگاه گيالن 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش م

 ورزش
 پرديس خودگردان 11681  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11682  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 - 12 
اماكن و مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 تأسيسات ورزشي
 پرديس خودگردان 11683  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پرديس خودگردان 11684  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در مديري

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11685  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11686  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
حاتتوضي  

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11687  رشت -دانشگاه گيالن 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11688  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11689  دانشگاه اروميه

 2 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11690  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پرديس خودگردان 11691  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  مديريت
 ورزش

 پيام نور 11692  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11693  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11694  واحد ري -ه پيام نور استان تهران دانشگا

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور 11695  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
م نورپيا 11696  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن   

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11697  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11698  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
يت اماكن و مديريت ورزشي گرايش مدير

 تأسيسات ورزشي
 پيام نور 11699  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11700  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 ي تفريحيهاورزش
 پيام نور 11701  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11702  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11703  تهران جنوب -ر استان تهران دانشگاه پيام نو

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11704  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11705  ارمركز گرمس -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11706  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 پيام نور 11707  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي ي گرايش مديريت رسانهمديريت ورزش

 ورزشي
 پيام نور 11708  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 پيام نور 11709  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11710  مركز كرج -استان البرز  دانشگاه پيام نور

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11711  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور 11712  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
يريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مد

 ورزش
 غيرانتفاعي 11713  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11714  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11715  مشهد -عي بينالود موسسه غيرانتفا

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11716  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  - 1106ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11717  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11718  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 15 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11719  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 غيرانتفاعي 11720  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

 - 20 
اماكن و  مديريت ورزشي گرايش مديريت

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11721  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تأسيسات ورزشي
 غيرانتفاعي 11722  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان 

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11723  مشهد -غيرانتفاعي امام رضا(ع)  دانشگاه

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11724  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 يهاي تفريحورزش
 غيرانتفاعي 11725  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11726  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
عيغيرانتفا 11727  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي  

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11728  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11729  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 - 20 
يت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش مدير

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11730  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11731  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ورزشي هايسازمان
 غيرانتفاعي 11732  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11733  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11734  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي شفق

 - 20 
هاي مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه

 ورزشي
 غيرانتفاعي 11735  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 ) 1تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11736  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -  
 روزانه 11737  دانشگاه اصفهان تانتاريخ گرايش تاريخ ايران باس 5 - 
 روزانه 11738  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11739  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
هروزان 11740  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -   
 روزانه 11741  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 
 روزانه 11742  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11743  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11744  دانشگاه اروميه باستانتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 
 نوبت دوم 11745  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11746  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11747  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11748  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 
 نوبت دوم 11750  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 1 - 

 پرديس خودگردان 11751  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 11752  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 11753  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  9 -  
 روزانه 11754  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 - 
 روزانه 11755  دانشگاه اصفهان اسالميگرايش تاريخ ايران  تاريخ 5 - 

 روزانه 11756  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 12 فقط زن
 روزانه 11757  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 روزانه 11758  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  16 - 
 روزانه 11759  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  9 - 
 روزانه 11760  دانشگاه تربيت مدرس اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
انهروز 11761  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -   
 روزانه 11762  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 روزانه 11763  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11764  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 - 
 روزانه 11765  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالمياريخ ايران تاريخ گرايش ت 24 - 
 روزانه 11766  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 روزانه 11767  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11768  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  المياستاريخ گرايش تاريخ ايران  9 - 

 روزانه 11769  دانشگاه شيراز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11770  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11771  خرم آباد -ن دانشگاه لرستا اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 - 

 روزانه 26515  بابلسر –دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 -  
 روزانه 11772  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 - 

 روزانه 11773  ميبددانشگاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11774  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 - 
 روزانه 11775  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
 روزانه 11776  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 11777  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 20 -

 وزانهر 11778  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 6 - 
 - 10  روزانه 11779  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي
 روزانه 11780  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 3 - 

 نوبت دوم 11781  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 نوبت دوم 11782  دانشگاه اروميه اسالمياريخ ايران تاريخ گرايش ت 3 - 
 نوبت دوم 11783  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 

 نوبت دوم 11784  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 4 فقط زن
 نوبت دوم 11785  انشگاه بيرجندد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11786  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 
 نوبت دوم 11787  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 نوبت دوم 11788  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11789  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 
 نوبت دوم 11790  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - 
 نوبت دوم 11791  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 

 نوبت دوم 11792  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميريخ ايران تاريخ گرايش تا 1 - 
 نوبت دوم 11793  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 - 

 نوبت دوم 26516  بابلسر –دانشگاه مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11794  اردبيل -ه محقق اردبيلي دانشگا اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 

 نوبت دوم 11795  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11796  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 نوبت دوم 11797  سوجدانشگاه يا اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 - 
 نوبت دوم 11798  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 11799  گرگان -دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 9 - 
 نوبت دوم 11800  ب اسالميپژوهشكده امام خميني(س) و انقال تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11801  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
گردانپرديس خود 11802  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 11803  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
واحد قره  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 پيام نور 11804  آغاج
 پيام نور 11805  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميايران  تاريخ گرايش تاريخ 20 - 
 پيام نور 11806  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11807  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11808  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
مدو  اول

 اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 پيام نور 11809  زاهدان
 پيام نور 11810  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11811  واحد سقز -يام نور استان كردستان دانشگاه پ اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11812  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11813  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11814  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميريخ گرايش تاريخ ايران تا 20 - 
 پيام نور 11815  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 مجازي پيام نور 11816  مركز اصفهان -ن اصفهان دانشگاه پيام نور استا اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11817  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
زي پيام نورمجا 11818  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 11819  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11820  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11821  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11822  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11823  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 11824  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11825  كدانشگاه ارا تاريخ گرايش تاريخ اسالم 13 -  
 روزانه 11826  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 

 روزانه 11827  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 13 - فقط زن
 روزانه 11828  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 
 روزانه 11829  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11830  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 
 روزانه 11831  كرمانشاه -دانشگاه رازي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 روزانه 11832  زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11833  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 

 روزانه 11834  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11835  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 9 - 
 روزانه 11836  دانشگاه ياسوج گرايش تاريخ اسالمتاريخ  8 - 
 روزانه 11837  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 - 
 روزانه 11838  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 19 - 
انهروز 11839  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 8 -   

 - 4 
تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و 

 شناسينسخه
 روزانه 11840  دانشگاه تهران

 روزانه 11841  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 - 
 روزانه 11842  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 5 - 
 روزانه 11843  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايش مطالعات آسياي مركزي و قفقازتاريخ گر 8 - 
 روزانه 11844  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 12 - 
 روزانه 11845  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 - 
زانهرو 11846  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -   
 روزانه 11847  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 - 
 روزانه 11848  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 - 
 روزانه 11849  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 - 
 روزانه 11850  نيشابوردانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 - 
 نوبت دوم 11851  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11852  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 

 نوبت دوم 11853  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - فقط زن
 نوبت دوم 11854  دانشگاه تهران سالمتاريخ گرايش تاريخ ا 4 - 
 نوبت دوم 11855  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11856  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 نوبت دوم 11857  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 - 
 نوبت دوم 11858  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 - 
 نوبت دوم 11859  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 نوبت دوم 11860  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 - 
 نوبت دوم 11861  بوشهر -يج فارس دانشگاه خل تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 5 - 
 - 4 

تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و 
 شناسينسخه

 نوبت دوم 11862  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 11863  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ه / گرايشعنوان رشت نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 11864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 1 - 
 نوبت دوم 11865  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 - 
 نوبت دوم 11866  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 - 
 نوبت دوم 11867  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 - 
 نوبت دوم 11868  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 
 نوبت دوم 11869  مشهد دانشگاه فردوسي تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 - 
 نوبت دوم 11870  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 11871  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 40 - محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 11872  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  يخ گرايش تاريخ تشيعتار 40 - محور

 پرديس خودگردان 11873  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 
 پرديس خودگردان 11874  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11875  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

 پيام نور 11876  زاهدان
 پيام نور 11877  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  خ گرايش تاريخ اسالمتاري 8 - 
 پيام نور 11878  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - 
 پيام نور 11879  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 20 - 
 پيام نور 11880  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11881  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11882  بيرجند مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11883  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11884  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 - 
 پيام نور 11885  مركز قم -قم دانشگاه پيام نور استان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 - 

 مجازي پيام نور 11886  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11887  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11888  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11889  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 11890  قم -باقرالعلوم(ع )  دانشگاه غيرانتفاعي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11891  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
عيغيرانتفا 11892  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي غيرانتفاعي 11893  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 20 -

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107
 روزانه 11894  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -  

 روزانه 11895  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11896  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11897  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -

 ) 1(كد ضريب  مجموعه علوم اجتماعي - 1108
 روزانه 11898  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -  
 روزانه 11899  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 4 - 
 روزانه 11900  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 8 - 
 روزانه 11901  دانشگاه يزد شناسيمردم 6 - 
بت دومنو 11902  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -   
 نوبت دوم 11903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 2 - 
 نوبت دوم 11904  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيمردم 4 - 
 نوبت دوم 11905  دانشگاه يزد شناسيمردم 2 - 

 ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11906  نهمدا -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 3 -  
 روزانه 11907  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 6 - 

 روزانه 11908  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11909  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 8 - 
 روزانه 11910  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 6 - 
 نوبت دوم 11911  همدان -گاه بوعلي سينا دانش شناسيجمعيت 1 - 
 نوبت دوم 11912  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 4 - 
 نوبت دوم 11913  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 11914  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 2 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 11915  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11916  مركز مهاباد -ور استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام ن شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11917  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 20 -  
 روزانه 11918  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 5 - 

 روزانه 11919  تهران -ران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواه شناسيجامعه 9 - فقط زن
 روزانه 11920  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11921  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11922  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11923  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11924  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11925  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11926  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 21 - 

 روزانه 11927  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11928  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11929  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيجامعه 10 - 

 روزانه 11930  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11931  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 12 - 
 روزانه 11932  سنندج -كردستان دانشگاه  شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11933  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11934  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 7 - 
 روزانه 11935  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 15 - 
 روزانه 11936  دانشگاه يزد شناسيجامعه 8 - 
 روزانه 11937  كرمانشاه -دانشگاه رازي  يجامعه شناسي انقالب اسالم 5 - 

 روزانه 11938  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 16 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11939  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 11940  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11941  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 2 - 

 نوبت دوم 11942  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11943  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11944  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11945  دانشگاه تهران شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11946  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 10 - 

 نوبت دوم 11947  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم 11949  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11950  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 8 - 
 نوبت دوم 11951  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 4 - 
 نوبت دوم 11952  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 5 - 
 نوبت دوم 11953  دانشگاه يزد شناسيجامعه 4 - 

 نوبت دوم 11954  تهران -دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11955  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11956  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 8 -

 شناسيجامعه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 11957  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 شناسيجامعه 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11958  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 11959  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 10 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 11960  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 11961  تهران -دانشگاه شاهد  ميجامعه شناسي انقالب اسال 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11962  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11963  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11964  مشهد مركز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11965  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11966  مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسيجامعه 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 11967  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسيجامعه 20 - 
رپيام نو 11968  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 -   
 پيام نور 11969  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 - 

 غيرانتفاعي 11970  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11971  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيجامعه 20 - 
 غيرانتفاعي 11972  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيامعهج 20 - 

 ) 4مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11973  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 16 -  فقط زن

 روزانه 11974  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
 روزانه 11975  دانشگاه بيرجند هش علوم اجتماعيپژو 11 - 
 روزانه 11976  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11977  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11978  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11979  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
 روزانه 11980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 - 
 روزانه 11981  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11982  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 8 - 
 روزانه 11983  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 روزانه 11984  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
 روزانه 11985  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 12 - 

 نوبت دوم 11986  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 8 - فقط زن
 نوبت دوم 11987  همدان -گاه بوعلي سينا دانش پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11988  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11989  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11990  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 5 - 
 نوبت دوم 11991  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 1 - 
 نوبت دوم 11993  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 2 - 
 نوبت دوم 11994  دانشگاه كاشان پژوهش علوم اجتماعي 4 - 
ت دومنوب 11995  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 3 -   
 نوبت دوم 11996  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11997  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 8 -

 پژوهش علوم اجتماعي 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

خودگردانپرديس  11998  خودگردان واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 11999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 12000  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 20 - 
انتفاعيغير 12001  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  پژوهش علوم اجتماعي 20 -   
 غيرانتفاعي 12002  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 20 - 

 ) 5مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12003  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 -  
 روزانه 12004  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 12 - 
 نوبت دوم 12005  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 3 - 
 نوبت دوم 12006  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 8 - 
 اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
رديس خودگردانپ 12007  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پيام نور 12008  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12009  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 10 -  
زانهرو 12010  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 10 -   

 روزانه 12011  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 12 - 
 روزانه 12012  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 6 - 

پذيرش دانشجو در اين رشته فقط از 
شاغلين رسمي سپاه پاسداران انقالب 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط زن

 روزانه 12013  تهران -اه جامع امام حسين (ع ) دانشگ مديريت راهبردي فرهنگ 8 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -سلح مي باشد هاي م

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 12014  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 12 -

 نوبت دوم 12015  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 5 - 
 نوبت دوم 12016  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 8 - 
 نوبت دوم 12017  دانشگاه كاشان نگيمطالعات فره 3 - 

 مجازي دولتي 12018  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 12019  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -آموزش محور 

 پيام نور 12020  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مطالعات فرهنگي 20 - 
 پيام نور 12021  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 - 

 غيرانتفاعي 12022  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات فرهنگي 20 - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
 غيرانتفاعي 12023  تهران -ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفاعي رفاه( مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12024  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 7مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12025  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  
 روزانه 12026  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  جوانان مطالعات 8 - 
 روزانه 12027  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 12028  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 5 - 
 نوبت دوم 12029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 4 - 
 نوبت دوم 12030  بابلسر -ه مازندران دانشگا مطالعات جوانان 3 - 
 غيرانتفاعي 12031  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات اوقات فراغت گرايش مديريت 20 - 

 ) 8مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12032  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12033  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 12 - 
 روزانه 12034  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 11 - فقط زن

 روزانه 12035  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
 روزانه 12036  گاه تهراندانش توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 نوبت دوم 12037  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 12038  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12039  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
 نوبت دوم 12040  دانشگاه تهران وسعه محلي گرايش روستاييت 4 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12041  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 توسعه محلي گرايش شهري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12042  صرفاوروديهاي امسال درتهران) البرزكرج

 غيرانتفاعي 12043  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12044  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12045  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگري مذهبي 20 - 

 ) 9مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 12046  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 -  
 نوبت دوم 12047  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 - 
 غيرانتفاعي 12048  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي گردشگريبرنامه 20 - 

 ) 10موعه علوم اجتماعي (كد ضريب مج - 1108
 روزانه 12049  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 5 -  

 روزانه 12050  تهران -دانشگاه شاهد  دانش اجتماعي مسلمين 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12051  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 - 

 نوبت دوم 12052  تهران -دانشگاه شاهد  جتماعي مسلميندانش ا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12053  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 11مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
هروزان 12054  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 6 -    
 نوبت دوم 12055  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 4 - 

 غيرانتفاعي 12056  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه علوم اجتماعي 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109
 روزانه 12057  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  هاي باستاني ايرانزبان 3 -  
 روزانه 12058  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 12059  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12060  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 12 - 
 روزانه 12061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 

 روزانه 12062  اه شيرازدانشگ هاي باستاني ايرانزبان 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12063  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12064  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 
 نوبت دوم 12065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12066  دانشگاه تبريز ايران هاي باستانيزبان 5 - 
 نوبت دوم 12067  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 4 - 
 نوبت دوم 12068  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي باستاني ايرانزبان 6 - 
 نوبت دوم 12069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 1 - 
 نوبت دوم 12070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ني ايرانهاي باستازبان 4 - 
 نوبت دوم 12071  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

 پرديس خودگردان 12072  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -چه توضيحات در انتهاي دفتر

 پرديس خودگردان 12073  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110
 روزانه 12074  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 4 -  

 روزانه 12075  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 10 - فقط زن
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   همگانيشناسي زبان 10 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 12076  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 12077  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12078  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12079  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12080  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 12 - 
 روزانه 12081  دانشگاه تربيت مدرس همگانيشناسي زبان 3 - 

 روزانه 12082  تربيت مدرس دانشگاه همگانيشناسي زبان 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12083  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12084  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12085  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 9 - 
 روزانه 12086  كرمانشاه -دانشگاه رازي  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12087  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 15 - 
 روزانه 12088  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 6 - 

 روزانه 12090  زدانشگاه شيرا همگانيشناسي زبان 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12091  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12092  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 8 - 
 روزانه 12093  سنندج -دانشگاه كردستان  همگانيشناسي زبان 19 - 
 روزانه 12094  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 7 - 
 روزانه 12095  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 10 - 
 روزانه 12096  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  همگانيشناسي زبان 13 - 
 روزانه 12097  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 6 - 
 نوبت دوم 12098  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 2 - 

 نوبت دوم 12099  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 5 - زن فقط
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   همگانيشناسي زبان 5 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 12100  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 12101  المدانشگاه اي همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12102  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12103  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12104  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12105  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12106  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي انزب 6 - 
 نوبت دوم 12107  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 5 - 
 نوبت دوم 12108  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 4 - 
ومنوبت د 12109  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 1 -   
 نوبت دوم 12110  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12111  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12112  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 3 - 
وبت دومن 12113  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 5 -   
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 12114  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12115  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي بانز 4 - 
 پرديس خودگردان 12116  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 2 - 

 پرديس خودگردان 12117  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 12118  دانشگاه شيراز همگانيشناسي زبان 6 - خودگردان دانشگاه تحصيل پرديس
 پيام نور 12119  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12120  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12121  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12122  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12123  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12124  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگاني شناسيزبان 20 - 
 همگانيشناسي زبان 20 - 

مركز تربت  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 12125  حيدريه

 پيام نور 12126  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12127  واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12128  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12129  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12130  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12131  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  همگانيشناسي زبان 20 - 
ورپيام ن 12132  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  همگانيشناسي زبان 20 -   
 پيام نور 12133  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 20 - 

 مجازي پيام نور 12134  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12135  بوشهر مركز -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12136  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12137  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12138  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12139  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12140  وازمركز اه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12141  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12142  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12143  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  يهمگانشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12144  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12145  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  همگانيشناسي زبان 20 - 

 ) 2شناسي (كد ضريب بانمجموعه ز - 1110
 روزانه 12146  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 -  

 روزانه 12147  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 10 فقط زن
 روزانه 12148  قزوين -بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12149  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 روزانه 12150  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 12 - 
 روزانه 12151  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 روزانه 12152  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12153  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 8 - 
 روزانه 12154  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  انانزبزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 12 - 
 نوبت دوم 12155  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 

 نوبت دوم 12156  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 5 فقط زن
 نوبت دوم 12157  دانشگاه تهران زبانانبه غيرفارسي  زبان فارسي آموزش 4 - 
 نوبت دوم 12158  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 
 نوبت دوم 12159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 1 - 
 نوبت دوم 12160  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نانزبازبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 - 

 پرديس خودگردان 12161  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12162  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 پيام نور 12163  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 - 

 مجازي پيام نور 12164  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12165  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 - فقط مرد -آموزش محور 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -محور 

 مجازي غيرانتفاعي 12166  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 12167  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 6 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
دانشكده علوم و فنون نوينمحل تحصيل   نوبت دوم 12168  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 3 -

 ) 4شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110
 روزانه 12169  تهران -پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  شناسيگزيني و اصطالحواژه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 1يب مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضر - 1111
 روزانه 12170  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 17 -  
 روزانه 12171  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 4 - 

 روزانه 12172  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن
 روزانه 12173  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 9 - 
 روزانه 12174  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  و حديث علوم قرآن 5 - 
 روزانه 12175  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
نهروزا 12176  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 6 - در وزارت آموزش و پرورش  

 روزانه 12177  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 روزانه 12178  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 7 -

 روزانه 12179  سبزوار -سبزواري  دانشگاه حكيم علوم قرآن و حديث 9 - 
 روزانه 12180  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12181  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم قرآن و حديث 7 - 
 روزانه 12182  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 10 - 

 روزانه 12183  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 12 - دفترچه شرايط در انتهاي
 روزانه 12184  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم قرآن و حديث 9 - 
 روزانه 12185  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث 7 - 
 روزانه 12186  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 10 - 

 روزانه 12187  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12188  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم قرآن و حديث 8 - 

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12190  ه علوم قرآني ميبد)امور خيريه (محل تحصيل دانشكد

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12189  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
 روزانه 12191  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 8 - 

 روزانه 12193  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
 روزانه 12192  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن

 روزانه 12194  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 - 
محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 12195  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 4 - خواهران

 روزانه 12196  بلسربا -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 16 - 
 روزانه 12197  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12198  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 11 - 
 روزانه 12199  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط مرد -زش و پرورش در وزارت آمو  روزانه 12200  اله طالقاني قمپرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12201  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 10 -

يان رسمي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگ
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12202  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 10 -

شرايط  -ويژه كاركنان نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12203 قم - مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه علوم قرآن و حديث 10 -

 نوبت دوم 12204  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12205  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 4 - 

 نوبت دوم 12206  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 5 - فقط زن
دومنوبت  12207  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 3 -   

 نوبت دوم 12208  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 1 - 
 نوبت دوم 12209  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12210  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 6 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ن و حديث (كد ضريب مجموعه علوم قرآ - 1111ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 12211  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 4 -

 نوبت دوم 12212  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12213  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 7 - 
 نوبت دوم 12214  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 5 - 

 نوبت دوم 12215  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12216  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم قرآن و حديث 7 - 
 نوبت دوم 12217  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12218  تهران -گاه عالمه طباطبايي دانش علوم قرآن و حديث 6 - 
 نوبت دوم 12219  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 3 - 
 نوبت دوم 12220  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 3 - 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 12221  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 2 - خواهران

 نوبت دوم 12222  بابلسر -دانشگاه مازندران  ديثعلوم قرآن و ح 13 - 
 نوبت دوم 12223  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12224  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12225  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 3 - 

آموزش  -هاي دفترچه توضيحات در انت
 مجازي دولتي 12226  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 40 - محور

 پرديس خودگردان 12227  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 12228  تهران -دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 6 - يس خودگردان دانشگاهپرد

 پرديس خودگردان 12229  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 20 - فقط مرد
 پرديس خودگردان 12230  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12231  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12232  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 20 - 
م نورپيا 12233  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 -   
 پيام نور 12234  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12235  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12236  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12237  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12238  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12239  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12240  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  رآن و حديثعلوم ق 20 - 
 پيام نور 12241  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12242  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12243  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  م قرآن و حديثعلو 20 - 
 پيام نور 12244  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12245  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12246  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  ديثعلوم قرآن و ح 20 - 
 پيام نور 12247  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12248  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12249  مركز مهريز -ستان يزد دانشگاه پيام نور ا علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12250  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 - 

 مجازي پيام نور 12251  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12252  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12253  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
پيام نور مجازي 12254  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 12255  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12256  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12257  مركز سوسنگرد -ر استان خوزستان دانشگاه پيام نو علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12258  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12259  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12260  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  وم قرآن و حديثعل 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12261  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
ام نورمجازي پي 12262  مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 غيرانتفاعي 12263  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  علوم قرآن و حديث 15 - 
 غيرانتفاعي 12264  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111ادامه 
 توضيحات

يرش پذظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 12265  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  علوم قرآن و حديث 15 - دفترچه

 غيرانتفاعي 12266  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  ديثعلوم قرآن و ح 10 - محل تحصيل واحد قم
 علوم قرآن و حديث 20 - 

قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12267  واحد شهر ري)

فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12268  اصفهاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع)  علوم قرآن و حديث 15 -
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12269  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 -

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد 

 غيرانتفاعي 12270  تهران)

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد 

 غيرانتفاعي 12271  دزفول)
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن  غيرانتفاعي 12272
 علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن

ل واحد دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصي
 غيرانتفاعي 12273  تهران)

 علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد 

 غيرانتفاعي 12274  دزفول)
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 12275

 علوم قرآن و حديث 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12276  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 12277  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم قرآن و حديث 20 - 
 غيرانتفاعي 12278  خميني شهر اصفهان -سالم موسسه غيرانتفاعي فيض اال علوم قرآن و حديث 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 12279  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 30 - آموزش محور

 ) 2مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 8 -  

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12281  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12290  قرآني ميبد) امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12293  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12294  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12295  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه 12296  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12297  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 رآني گرايش اعجازعلوم ق 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12298  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12299  ن)امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدا

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12300  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12301  ه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)امور خيري

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12302  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 

 روزانه 12303  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12304  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 يش اعجازعلوم قرآني گرا 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت 
  آباد اصفهان)

 روزانه 12305

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
لت امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دو

  آباد اصفهان)
 روزانه 12306

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  ) 2مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 م قرآني گرايش اعجازعلو 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12292  امور خيريه

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12287  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 قرآني گرايش اعجازعلوم  10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12288  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12289  د)امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشه
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 -
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12283  امور خيريه

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12284  حل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)امور خيريه (م

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 
  كرمانشاه)

 روزانه 12285

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -ن كريم دانشگاه علوم و معارف قرآ

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 
  كرمانشاه)

 روزانه 12286

 علوم قرآني گرايش اعجاز 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12282  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 ي گرايش اعجازعلوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12291  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
 روزانه 12307  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 6 - 

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد
اوقاف و سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12316  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12317  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - مقرآني ق

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12312  امور خيريه

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12313  امور خيريه

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - ردفقط م
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12310  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12311  كده علوم قرآني تهران)امور خيريه (محل تحصيل دانش

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت 
  آباد اصفهان)

 روزانه 12308

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -رآن كريم دانشگاه علوم و معارف ق

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت 
  آباد اصفهان)

 روزانه 12309

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12315  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش مستشرقان 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12314  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)
 روزانه 12318  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآني گرايش ادبي 10 - 

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -شگاه علوم و معارف قرآن كريم دان

 روزانه 12342  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12343  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12331  امور خيريه

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12332  ريهامور خي

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12321  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12322  محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)امور خيريه (

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12326  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 76  
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12327  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12328  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
ه علوم قرآني امور خيريه (محل تحصيل دانشكد

  كرمانشاه)
 روزانه 12323

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 
  كرمانشاه)

 روزانه 12324

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
ان اوقاف و سازم -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12325  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12330  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -گاه علوم و معارف قرآن كريم دانش

 روزانه 12329  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12334  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - دفقط مر
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12339  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12340  رآني زابل)امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم ق

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12335  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12336  يريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)امور خ

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت 
  آباد اصفهان)

 روزانه 12344

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و  -و معارف قرآن كريم  دانشگاه علوم

امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت 
  آباد اصفهان)

 روزانه 12341

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12337  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - قط زنف
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12338  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12333  علوم قرآني تهران) امور خيريه (محل تحصيل دانشكده

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12319  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآني گرايش ادبي 10 - فقط زن
ف و سازمان اوقا -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12320  امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)
 نوبت دوم 12345  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 1 - 
 نوبت دوم 12346  دانشگاه يزد علوم قرآني گرايش اعجاز 2 - 
 نوبت دوم 12347  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآني گرايش ادبي 3 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 12348  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  علوم قرآني گرايش اعجاز 40 -
 پرديس خودگردان 12349  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 26519  قم –دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  علوم قرآني 15 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12350  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 10 - محل تحصيل واحد قم

 علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 20 - 
قم (محل تحصيل  -يث دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حد

 غيرانتفاعي 12351  واحد شهر ري)
 مجازي غيرانتفاعي 12352  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 30 - آموزش محور

 ) 3مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111
 روزانه 12353  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 -  
 روزانه 12354  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - 

 روزانه 12355  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 روزانه 12356  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 7 -

 روزانه 12357  زاهدان -و بلوچستان دانشگاه سيستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - 
 روزانه 12358  دانشگاه قم البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - فقط مرد
 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن

دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 
 روزانه 12359  قم -خواهران) 

 - 7 
و  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردينهج

 اجتماعي
 روزانه 12360  دانشگاه اصفهان

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 روزانه 12361  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 12 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 روزانه 12362  دانشگاه بيرجند

 - 6 
خالق و تربيت فردي و البالغه گرايش انهج

 اجتماعي
 روزانه 12363  دانشگاه كاشان

 - 5 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 روزانه 12364  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 6 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 روزانه 12365  دانشگاه يزد

 روزانه 12366  دانشگاه كاشان دين و معارف علويالالبالغه گرايش اصولنهج 6 - 
 روزانه 12367  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 11 - 

 روزانه 12368  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12369  دانشگاه اصفهان ير اثريعلوم حديث گرايش تفس 3 - 
 نوبت دوم 12370  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 12371  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 4 -

 نوبت دوم 12372  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 5 - 
 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن

دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 
 نوبت دوم 12373  قم -خواهران) 

 - 3 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 نوبت دوم 12374  اصفهاندانشگاه 

 - 2 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 نوبت دوم 12375  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 نوبت دوم 12376  دانشگاه بيرجند

 - 3 
ردي و البالغه گرايش اخالق و تربيت فنهج

 اجتماعي
 نوبت دوم 12377  دانشگاه كاشان

 - 2 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 نوبت دوم 12378  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 نوبت دوم 12379  دانشگاه يزد

 نوبت دوم 12380  دانشگاه كاشان ارف علويالدين و معالبالغه گرايش اصولنهج 3 - 
 نوبت دوم 12381  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 12382  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 - 
 پرديس خودگردان 12383  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بالغهالعلوم حديث گرايش نهج 5 - 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12384  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12385  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12386  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12387  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12388  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 8 
البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و نهج

 اجتماعي
 پيام نور 12389  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 پيام نور 12390  مركز كاشان -اه پيام نور استان اصفهان دانشگ

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 8 
تماعي سياسي و حقوق البالغه گرايش اجنهج

 عمومي
 پيام نور 12391  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 پيام نور 12392  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 پيام نور 12393  واحد شهريار -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 - 8 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 پيام نور 12394  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 8 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 پيام نور 12395  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 12396  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12397  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12398  تهران جنوب -پيام نور استان تهران دانشگاه  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12399  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
يام نورپ 12400  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -   
 پيام نور 12401  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12402  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 8 - 
 پيام نور 12403  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 - 

 مجازي پيام نور 12404  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12405  تهران جنوب -ستان تهران دانشگاه پيام نور ا الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12406  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12407  تمركز تف -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12408  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12409  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم
 علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - نفقط ز

قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 12411  واحد مشهد)

 غيرانتفاعي 12410  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - محل تحصيل واحد قم
فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12412  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان وم حديث گرايش تفسير اثريعل 15 -
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12413  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 -

 غيرانتفاعي 12414  سسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشانمو علوم حديث گرايش تفسير اثري 20 - 
 غيرانتفاعي 12415  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - محل تحصيل واحد قم

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 20 - 
قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12416  واحد شهر ري)

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - 
قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12417  واحد شهر ري)

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12418  قم -
 غيرانتفاعي 12419  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش اخالق 10 - د قممحل تحصيل واح

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12420  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -
فقط مرد - توضيحات در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي 12421  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -

 البالغهعلوم و معارف نهج 20 - 
قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12422  واحد شهر ري)

 غيرانتفاعي 12423  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهلوم و معارف نهجع 20 - محل تحصيل واحد قم
 مجازي غيرانتفاعي 12424  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12425  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12426  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش كالم و عقايد 30 - آموزش محور

 30 - فقط مرد -آموزش محور 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
يرانتفاعيمجازي غ 12427  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)   

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن -محور 

- 30 
البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق نهج

 عمومي
 مجازي غيرانتفاعي 12428  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

زي غيرانتفاعيمجا 12429  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم و معارف نهج 40 - آموزش محور  

 ) 4مجموعه علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12430  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 5 -  
 روزانه 12431  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 12 - 

 روزانه 12432  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4كد ضريب مجموعه علوم قرآن و حديث ( - 1111ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 12433  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد
 روزانه 12434  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12435  دانشگاه اصفهان تفسير و علوم قرآن 3 - 
 نوبت دوم 12436  دانشگاه تبريز تفسير و علوم قرآن 8 - 

 نوبت دوم 12437  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12438  انشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهاند تفسير و علوم قرآن 20 -

 غيرانتفاعي 12439  قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  تفسير و علوم قرآن 20 - 

 تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12440  قم -
 غيرانتفاعي 12441  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  وم قرآنتفسير و عل 20 - 
 غيرانتفاعي 12442  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  تفسير و علوم قرآن 20 - 

 ) 1مجموعه فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112
 روزانه 12443  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  فقه و مباني حقوق اسالمي 16 -  
 روزانه 12444  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

 روزانه 12445  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط زن
 روزانه 12446  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12447  انهمد -دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 9 - 
 روزانه 12448  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
 روزانه 12449  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 روزانه 12450  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -

 روزانه 12451  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12452  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12453  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 روزانه 12454  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12455  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12456  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 16 - 
 روزانه 12457  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اني حقوق اسالميفقه و مب 7 - 
 روزانه 12458  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12459  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - 

 روزانه 12460  دانشگاه شيراز سالميفقه و مباني حقوق ا 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12461  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 
 روزانه 12462  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

 روزانه 12463  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12464  دانشگاه قم ني حقوق اسالميفقه و مبا 10 - فقط مرد

 روزانه 12465  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12466  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12467  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12468  دانشگاه يزد قه و مباني حقوق اسالميف 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12469  پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

 روزانه 12470  انقالب اسالميپژوهشكده امام خميني(س) و  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 روزانه 12471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 7 - 

 -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12473  تهران -دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 6 -

 -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12475  تهران -دانشگاه شاهد  قوق خصوصيفقه وح 6 -
 نوبت دوم 12477  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 

 نوبت دوم 12478  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - فقط زن
 نوبت دوم 12479  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12480  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12481  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 

 نوبت دوم 12483  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1جموعه فقه و حقوق (كد ضريب م - 1112ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 12482  گاه تهراندانش فقه و مباني حقوق اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12484  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12485  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12486  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 نوبت دوم 12487  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  قه و مباني حقوق اسالميف 7 - 
 نوبت دوم 12488  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12489  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 9 - 
 نوبت دوم 12490  گاه فردوسي مشهددانش فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12491  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12492  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12493  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12494  دانشگاه يزد مباني حقوق اسالميفقه و  5 - 
 نوبت دوم 12495  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 1 - 

 -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12497  تهران -دانشگاه شاهد  جزا فقه و حقوق 6 -
 -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 

 نوبت دوم 12498  تهران -دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي دولتي 12499  ي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فاراب فقه و مباني حقوق اسالمي 40 -

 فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 12500  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 12501  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 پرديس خودگردان 12502  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 پرديس خودگردان 12503  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12504  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ق اسالميفقه و مباني حقو 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12505  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد
 پرديس خودگردان 12506  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن

 پرديس خودگردان 12507  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميفقه و مباني حقوق اسال 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12508  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12509  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12510  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  وق اسالميفقه و مباني حق 20 - 
 پيام نور 12511  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12512  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12513  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  باني حقوق اسالميفقه و م 20 - 
 پيام نور 12514  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12515  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12516  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12517  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12518  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12519  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 مجازي پيام نور 12520  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12521  مركز بوشهر -ر استان بوشهر دانشگاه پيام نو فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12522  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
نور مجازي پيام 12523  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 12524  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12525  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12526  مركز بهشهر -گاه پيام نور استان مازندران دانش فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12527  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور

اعيغيرانتف 12528  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -   
 غيرانتفاعي 12529  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 12530  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - 

 غيرانتفاعي 12531  عدالت دانشگاه غيرانتفاعي فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 12532  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم

 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12533  واحد شهر ري)
فقط زن -چه توضيحات در انتهاي دفتر  غيرانتفاعي 12534  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12535  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1قه و حقوق (كد ضريب مجموعه ف - 1112ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 12536  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12537  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12538  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
نتفاعيغيرا 12539  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -   
 غيرانتفاعي 12540  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12541  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 12542  هب اسالميدانشگاه غيرانتفاعي مذا فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12543  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12544  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12545  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 غيرانتفاعي 12546  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12547  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ب فقهيمذاه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12548  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فقه سياسي 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 12472  تهران -ري شهيد مطه غيرانتفاعي دانشگاه فقه و حقوق خانواده 15 -

 فقه و حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12549  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
اين رنامه درسي خاص ب- تحصيل رايگان

 غيرانتفاعي 12474  تهران -شهيد مطهري  غيرانتفاعي دانشگاه فقه و حقوق جزا 15 - رچهشرايط در انتهاي دفت -دانشگاه 
اين رنامه درسي خاص ب- تحصيل رايگان

 غيرانتفاعي 12476  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي دانشگاه  فقه وحقوق خصوصي 15 - رچهشرايط در انتهاي دفت -دانشگاه 
شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 غيرانتفاعي 12550  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  2 - فقط زن -دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12551  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - آموزش محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12552  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  قهيمذاهب ف 20 - محور

 ) 1مجموعه فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113
 روزانه 12553  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 15 -  

 روزانه 12554  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 12 - فقط زن
 روزانه 12555  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12556  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12557  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12558  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 4 - 

 روزانه 12559  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 1 - فاقد خوابگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 روزانه 12560  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 8 -

 روزانه 12561  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 
 روزانه 12562  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 9 - 
 روزانه 12563  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 16 - 

 روزانه 12564  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 روزانه 12566  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فلسفه و كالم اسالمي 7 - 
 روزانه 12567  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 15 - 

 روزانه 12568  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12569  تهران -اطبايي دانشگاه عالمه طب فلسفه و كالم اسالمي 8 - 
 روزانه 12570  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 5 - 

 روزانه 12571  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12572  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12573  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 9 - 
 روزانه 12574  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12575  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 روزانه 12576  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 12 - 

شرايط  -ويژه كاركنان نيروهاي مسلح 
 روزانه 12577 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  ميفلسفه و كالم اسال 10 - فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12578  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 5 - 
 روزانه 12579  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 5 - 
 روزانه 12580  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 20 - 
 روزانه 12581  ده امام خميني(س) و انقالب اسالميپژوهشك عرفان اسالمي 2 - 
 روزانه 12582  دانشگاه سمنان شناسيدين 20 - 
 روزانه 12583  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 7 - 

 روزانه 12584  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12586  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 - ط مردفق

 روزانه 12587  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 7 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  ) 1مجموعه فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 12588  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12589  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش تاريخشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12590  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اريخشناسي گرايش تشيعه 8 - 
 روزانه 12591  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 8 - 
 روزانه 12592  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 10 - 
 روزانه 12593  قزوين -(ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني فلسفه و حكمت اسالمي 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 12594  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12595  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 12 - 
 روزانه 12596  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فلسفه و حكمت اسالمي 9 - 

 روزانه 12598  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12599  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 12600  تهران -د رجايي دانشگاه تربيت دبير شهي كالم اسالمي 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12601  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12602  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 8 - 

 روزانه 12603  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12604  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 7 - 
 نوبت دوم 12605  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 6 - 

 نوبت دوم 12606  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12607  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12608  دانشگاه بيرجند ه و كالم اسالميفلسف 2 - 
 نوبت دوم 12609  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 4 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 12610  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 5 -

 نوبت دوم 12611  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12612  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12613  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 

ت دومنوب 12614  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  
 نوبت دوم 12615  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12616  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12617  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 4 - 

 نوبت دوم 12618  انشگاه قمد فلسفه و كالم اسالمي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12619  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 3 - فقط مرد

 نوبت دوم 12620  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12621  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
دوم نوبت 12622  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 5 -   
 نوبت دوم 12623  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 1 - 
 نوبت دوم 12625  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12626  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 10 - 
 نوبت دوم 12627  ه امام خميني(س) و انقالب اسالميپژوهشكد عرفان اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12628  دانشگاه سمنان شناسيدين 10 - 
 نوبت دوم 12629  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 2 - 

دومنوبت  12630  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 12631  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 12632  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 5 - 

 نوبت دوم 12633  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12634  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ايش تاريخشناسي گرشيعه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12635  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 4 - 
 نوبت دوم 12636  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 4 - 
 نوبت دوم 12637  گرگان -دانشگاه گلستان  يشناسشناسي گرايش جامعهشيعه 7 - 
 نوبت دوم 12638  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 6 - 

 نوبت دوم 12639  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12640  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12641  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  اسالميكالم  6 - 
 نوبت دوم 12642  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 12643  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12644  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12645  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 2 - 
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي دولتي 12646  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  شناسيدين 40 - محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي دولتي 12647  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش كالمشيعه 40 - محور
 پرديس خودگردان 12648  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  لسفه و كالم اسالميف 3 - 
 پرديس خودگردان 12649  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 

يس خودگردانپرد 12650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12652  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12653  مركز تبريز -شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12654  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12655  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12656  واحد لواسانات -ان دانشگاه پيام نور استان تهر فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12657  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12658  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12659  مركز قزوين -ر استان قزوين دانشگاه پيام نو فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12660  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12661  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12662  مركز ساري -ازندران دانشگاه پيام نور استان م فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12663  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12664  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12665  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - 

 مجازي پيام نور 12666  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12667  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12668  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اسالميفلسفه و كالم  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12669  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 12670  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 12671  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12672  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12673  مركز يزد -گاه پيام نور استان يزد دانش فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12674  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12675  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فلسفه و كالم اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 12676  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي 15 - دفترچه

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 غيرانتفاعي 12677  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط زن -دفترچه 
 غيرانتفاعي 12678  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 15 - ات در انتهاي دفترچهتوضيح

 فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

يرانتفاعيغ 12679  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   

 غيرانتفاعي 12680  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 12681  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي عرفان اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12682  قم -تفاعي اديان و مذاهب دانشگاه غيران مذاهب اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12684  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 15 -
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12683  هاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصف مذاهب اسالمي 15 -
 غيرانتفاعي 12685  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيدين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12686  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي گرايش كالمشيعه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 12585  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي دانشگاه  شناسي گرايش كالمعهشي 20 -
 غيرانتفاعي 12688  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - محل تحصيل واحد قم

 شناسي گرايش كالمشيعه 20 - 
قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12687  هر ري)واحد ش
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12689  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 15 -
فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12690  هاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصف شناسي گرايش كالمشيعه 15 -

 شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط زن
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد 

 غيرانتفاعي 12691  تهران)

 شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط مرد
دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد 

 غيرانتفاعي 12692  تهران)

 شناسي گرايش كالمشيعه 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 12693  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فلسفه و كالم اسالمي (كد ضريب  - 1113ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 12694  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 12597  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و حكمت اسالمي 15 -

 غيرانتفاعي 12695  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  كالم اماميه 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 12696  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  كالم شيعه 15 - 

 امام شناسي و معارف ائمه 20 - فقط زن
ه خواهران) موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژ

 غيرانتفاعي 12697  قم -
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي غيرانتفاعي 12698  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي غيرانتفاعي 12699  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 20 -
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي غيرانتفاعي 12700  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 20 -

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي غيرانتفاعي 12701  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  كالم شيعه 20 -

 ) 1مجموعه اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114
 روزانه 12702  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 10 -  فقط زن

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 روزانه 12703  دانشگاه تهران اديان و عرفان 6 -

 روزانه 12704  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12705  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 25 - 
 روزانه 12706  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 12 - 
 روزانه 12707  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان 9 - 
 روزانه 12708  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 10 - 
 روزانه 12709  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 8 - 
 روزانه 12710  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 9 - 
 روزانه 12711  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 5 - 
 روزانه 12712  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 10 - 
 روزانه 12713  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 2 - 
 روزانه 12714  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 5 - 

 نوبت دوم 12715  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12716  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 نوبت دوم 12717  دانشگاه تهران اديان و عرفان 4 -

 نوبت دوم 12718  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 10 - 
 نوبت دوم 12719  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 6 - 
 نوبت دوم 12720  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12721  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 2 - 
 نوبت دوم 12722  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 5 - 
 نوبت دوم 12723  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12724  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12725  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 1 - 
منوبت دو 12726  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 1 -   

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 12727  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 40 -
 پرديس خودگردان 12728  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12729  اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 6 - 
 پرديس خودگردان 12730  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12731  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12732  مركز اصفهان -ام نور استان اصفهان دانشگاه پي اديان و عرفان 20 - 
 غيرانتفاعي 12733  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان و عرفان 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12734  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي اديان ابراهيمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12735  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان ابراهيمي 15 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 
 غيرانتفاعي 12736  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان غيرابراهيمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12737  قم -نتفاعي اديان و مذاهب دانشگاه غيرا تصوف و عرفان اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي غيرانتفاعي 12738  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 20 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه اديان و عرفان و تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي (كد ضريب  - 1114
 توضيحات

ش پذيرظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 روزانه 12739  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 12 -  فقط زن
 روزانه 12740  قزوين -ني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 روزانه 12741  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 -

 روزانه 12742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - 
 روزانه 12743  شگاه فردوسي مشهددان تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 

 روزانه 12744  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط زن
 روزانه 12745  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12746  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 18 - 
 روزانه 12747  دانشگاه يزد تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 8 - 

 نوبت دوم 12748  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 12749  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 12750  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12751  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12752  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - 

بت دومنو 12753  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 5 - فقط زن  
 نوبت دوم 12754  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 5 - فقط مرد

 نوبت دوم 12755  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 نوبت دوم 12756  دانشگاه يزد تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 3 - 

 پرديس خودگردان 12757  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12758  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 20 - 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي (مخصوص اهل تسنن) (كد ضريب  - 1115
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

و معارف تحصيل دانشكده الهيات 
  اسالمي

 روزانه 12759  دانشگاه تهران فقه شافعي 5 -

 روزانه 12760  سنندج -دانشگاه كردستان  فقه شافعي 9 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 نوبت دوم 12761  دانشگاه تهران فقه شافعي 4 -

 غيرانتفاعي 12762  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي قارن و حقوق خصوصي اسالميفقه م 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12763  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12764  نتفاعي مذاهب اسالميدانشگاه غيرا فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 ) 1مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12765  دانشگاه اصفهان فلسفه 9 -  
 روزانه 12766  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 12 - 
 روزانه 12767  دانشگاه تبريز فلسفه 3 - 
 روزانه 12768  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه 4 - 

 روزانه 12769  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 12770  دانشگاه تهران فلسفه 10 - 

 روزانه 12771  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 9 - 
 روزانه 12773  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هفلسف 8 - 
 روزانه 12774  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 5 - 
 روزانه 12775  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 6 - 
 روزانه 12776  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 3 - 
 روزانه 12777  دانشگاه هنر فلسفه هنر 12 - 
 نوبت دوم 12779  اندانشگاه اصفه فلسفه 5 - 
 نوبت دوم 12780  دانشگاه تبريز فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12781  دانشگاه تهران فلسفه 4 - 

 نوبت دوم 12782  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12783  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 1 - 
 نوبت دوم 12784  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فهفلس 4 - 
 نوبت دوم 12785  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 3 - 
 نوبت دوم 12786  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 12787  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 40 - محور

ودگردانپرديس خ 12788  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12789  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  فلسفه هنر 12 - 

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 دفترچه

 غيرانتفاعي 12790  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه 15 -
 غيرانتفاعي 12791  قم -ي اديان و مذاهب دانشگاه غيرانتفاع فلسفه هنر 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12792  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  فلسفه هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 12793  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 - 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 12778  تهران -شهيد مطهري  غيرانتفاعي دانشگاه فلسفه و حكمت اسالمي 5 -

 ) 2مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12794  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 3 -  
 نوبت دوم 12795  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 2 - 

 ) 3مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12796  دانشگاه تربيت مدرس منطق 4 -  

 روزانه 12797  دانشگاه تربيت مدرس منطق 1 - فاقد خوابگاه

 ) 4مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12798  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 -  

 روزانه 12799  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط زن
 روزانه 12800  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط مرد
 روزانه 12801  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 12802  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 1 - 
 پيام نور 12803  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12804  تهران جنوب -ان دانشگاه پيام نور استان تهر اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12805  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12806  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 8 - 
 پيام نور 12807 واحد پيرانشهر -ايجان غربي دانشگاه پيام نور استان آذرب اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12808  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12809  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12810  مركز قم -نشگاه پيام نور استان قم دا اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12811  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 8 - 
 پيام نور 12812  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12813  تهران جنوب -گاه پيام نور استان تهران دانش اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 
 پيام نور 12814  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 8 - 

 مجازي پيام نور 12815  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12816  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12817  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12818  مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12819  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 40 - آموزش محور

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 دفترچه

 غيرانتفاعي 12820  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 15 -
 غيرانتفاعي 12821  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اخالق گرايش فلسفه اخالق 15 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 

فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 12822  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 -
فقط زن -ه توضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 12823  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 -

 ) 5مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116
 روزانه 12824  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه دين 8 -  
 روزانه 12825  دانشگاه تبريز فلسفه دين 6 - 

 روزانه 12827  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 روزانه 12826  دانشگاه تهران فلسفه دين 5 -

 روزانه 12828  ج)تهران (محل تحصيل كر -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 8 - 
 روزانه 12829  دانشگاه زنجان فلسفه دين 7 - 
 روزانه 12830  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 10 - 
 روزانه 12831  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه دين 8 - 
دومنوبت  12832  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه دين 2 -   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 نوبت دوم 12833  دانشگاه تبريز فلسفه دين 4 - 
 نوبت دوم 12835  انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)د فلسفه دين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف 
 اسالمي

 نوبت دوم 12834  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -

 نوبت دوم 12836  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 2 - 
 نوبت دوم 12837  نشگاه زنجاندا فلسفه دين 1 - 
 نوبت دوم 12838  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 3 - 
 نوبت دوم 12839  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه دين 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 12840  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  فلسفه دين 40 - محور

 پرديس خودگردان 12841  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 2 - 
 پيام نور 12842  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه دين 20 - 
 پيام نور 12843  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 - 

 غيرانتفاعي 12844  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه دين 20 - فقط مرد -چه شرايط در انتهاي دفتر
توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 غيرانتفاعي 12845  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه دين 15 - دفترچه
 غيرانتفاعي 12846  قم -اهب دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذ فلسفه دين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12847  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 5 -  
 روزانه 12848  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12849  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 14 - فقط زن
 روزانه 12850  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيرنامهب 7 - 
 روزانه 12851  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 20 - 
 روزانه 12852  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12853  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  ريزي درسيبرنامه 6 -
 روزانه 12854  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12855  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12856  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12857  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي برنامه 8 - 
 روزانه 12858  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12859  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12860  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 13 - 

 روزانه 12861  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 5 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 
 روزانه 12862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12863  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12864  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 6 - 
 روزانه 12865  سنندج -دانشگاه كردستان  يريزي درسبرنامه 9 - 
 روزانه 12866  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 18 - 
 روزانه 12867  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12868  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 12869  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -

 روزانه 12870  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 5 - 
 روزانه 12871  بابلسر -نشگاه مازندران دا ريزي آموزشيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12872  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12873  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 5 - 

 نوبت دوم 12874  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12875  همدان -بوعلي سينا  دانشگاه ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12876  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12877  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12878  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12879  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12880  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 12881  تهران -دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12882  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 12883  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سيريزي دربرنامه 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 نوبت دوم 12884  تبريز -ي آذربايجان دانشگاه شهيد مدن ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12885  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12886  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12887  دانشگاه كاشان ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12888  نندجس -دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12889  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12890  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12891  دانشگاه تهران ريزي آموزشيبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 12892  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي آموزشيبرنامه 4 - 

تبريز حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم  پرديس خودگردان 12893  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 7 -

 ريزي درسيبرنامه 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12894  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 12895  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 12896  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12897  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12898  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيرنامهب 20 - 
 پيام نور 12899  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12900  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12901  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  زي درسيريبرنامه 20 - 
 پيام نور 12902 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12903  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12904  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  درسي ريزيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12905  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12906  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12907  مركز كرمانشاه -اه پيام نور استان كرمانشاه دانشگ ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12908  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12909  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12910  گنبد كاووس -شمس موسسه غيرانتفاعي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12911  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12912  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12913  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ورشتاريخ و فلسفه آموزش و پر 8 -  فقط زن

 روزانه 12914  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
 روزانه 12915  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 
نهروزا 12916  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 -   
 روزانه 12917  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - 
 روزانه 12918  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

 روزانه 12919  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12920  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - 
 روزانه 12921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - 
 روزانه 12922  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 7 - 

 روزانه 12923  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12924  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 8 - 

 روزانه 12926  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط مرد
 روزانه 12925  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط زن

 روزانه 12927  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - 
 روزانه 12928  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 - 6 

فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش فلسفه به 
 كودكان و نوجوانان

 روزانه 12929  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 نوبت دوم 12930  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - قط زنف

 نوبت دوم 12931  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 2 - 
 نوبت دوم 12932  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 
 نوبت دوم 12933  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زش و پرورشتاريخ و فلسفه آمو 6 - 
 نوبت دوم 12934  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 

 نوبت دوم 12935  تهران -دانشگاه شاهد  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12936  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فلسفه آموزش و پرورشتاريخ و  2 - 
 نوبت دوم 12937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 1 - 
 نوبت دوم 12938  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2ريب مجموعه علوم تربيتي (كد ض - 1117ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 12939  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط زن
 نوبت دوم 12940  دانشگاه قم تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 12941  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 6 - 
 نوبت دوم 12942  دانشگاه مالير تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 5 - 

 مجازي دولتي 12943  دانشگاه تهران تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - آموزش محور
 پرورشتاريخ و فلسفه آموزش و  6 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 12944  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 12945  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12947  دانشگاه شيراز تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12948  مركز خوي -آذربايجان غربي  دانشگاه پيام نور استان تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12949  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12950  واحد پير بكران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12951  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  20 - 
 پيام نور 12952  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
نورپيام  12953  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 -   
 پيام نور 12954  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 
 پيام نور 12955  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 20 - 

 مجازي پيام نور 12956  مركز خوي -ذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان آ تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12957  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12958  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12959  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12960  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12961  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  و فلسفه آموزش و پرورشتاريخ  40 - آموزش محور

 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 12962  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 15 -  
 روزانه 12963  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 5 - 

 روزانه 12964  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  مديريت آموزشي 11 - فقط زن
 روزانه 12965  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 4 - 
 روزانه 12966  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 15 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 12967  تهران -جايي دانشگاه تربيت دبير شهيد ر مديريت آموزشي 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12968  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 5 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 12969  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 20 -

 روزانه 12970  تهران -دانشگاه خوارزمي  موزشيمديريت آ 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 12971  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12972  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 12 - 
 روزانه 12973  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 12974  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  موزشيمديريت آ 6 - 
 روزانه 12975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي 9 - 
 روزانه 12976  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 7 - 

 روزانه 12977  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12978  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يت آموزشيمدير 8 - 

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

 مديريت آموزشي 20 -
روي انتظامي جمهوري ني -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 12979  اسالمي ايران

 روزانه 12980  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 5 - 
 روزانه 12981  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 6 - 
 روزانه 12982  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 14 - 
وزانهر 12983  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 8 -   
 روزانه 12984  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12985  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 15 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

ايط در شر -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 12986  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -

 نوبت دوم 12987  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12988  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 3 - 

 نوبت دوم 12989  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  مديريت آموزشي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12990  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12991  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 12992  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12993  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 12994  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 12995  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12996  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 12997  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 12998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 12999  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13000  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13001  انشگاه فردوسي مشهدد مديريت آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13002  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13003  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13004  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13005  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 4 - 

 مجازي دولتي 13006  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 20 - آموزش محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي دولتي 13007  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي 40 -

 مجازي دولتي 13008  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 پرديس خودگردان 13009  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 6 - در تهران

 پرديس خودگردان 13010  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13012  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13013  دجسنن -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13014  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13015  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13016  جنوب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13017  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 پيام نور 13018  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 فقط زن -دفترچه 

 غيرانتفاعي 13019  انشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )د مديريت آموزشي 14 -

 مديريت آموزشي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي 

 غيرانتفاعي 13020  قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13021  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13022  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13023  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13024  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13025  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  شيمديريت آموز 20 - 
 غيرانتفاعي 13026  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13027  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  مديريت آموزشي 20 - 
نتفاعيغيرا 13028  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 20 -   
 غيرانتفاعي 13029  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 - 

 ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13030  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 6 -  
 روزانه 13031  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 روزانه 13032  دانشگاه تبريز موزش و بهسازي منابع انسانيآ 7 - 
 روزانه 13033  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم اول

 روزانه 13034  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 7 - 
 روزانه 13035  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 روزانه 13036  هددانشگاه فردوسي مش آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - 
 روزانه 13037  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 - 
 نوبت دوم 13038  دانشگاه ايالم آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 13039  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 13040  دانشگاه تبريز بع انسانيآموزش و بهسازي منا 5 - 
 نوبت دوم 13041  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 13042  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 13043  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 13044  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 2 - 
 نوبت دوم 13045  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 - 

دولتيمجازي  13046  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 40 - آموزش محور  
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13047  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 7 -

 پرديس خودگردان 13048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13049  مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  نسانيآموزش و بهسازي منابع ا 20 - 
 پيام نور 13050  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13051  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13052  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13053  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13054  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13055  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13056  موسسه غيرانتفاعي آمل آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
نتفاعيغيرا 13057  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -   
 غيرانتفاعي 13058  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13059  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13060  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13061  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13062  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 ) 5مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13063  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 3 -  
 نوبت دوم 13064  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 2 - 

 ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13065  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 6 -  
 روزانه 13066  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13067  زاهدان -ان دانشگاه سيستان و بلوچست تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13068  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تحقيقات آموزشي 6 - 
 روزانه 13069  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 11 - 
 روزانه 13070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13071  ي مشهددانشگاه فردوس تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13072  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13073  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13074  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 10 - 
 روزانه 13075  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13076  دانشگاه تهران ت آموزشيتحقيقا 4 - 
 نوبت دوم 13077  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13078  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13079  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13080  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13081  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13082  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13083  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13084  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13085  دانشگاه تهران ارزشيابي آموزشي 2 - 

 مجازي دولتي 13086  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 20 - آموزش محور
 تحقيقات آموزشي 4 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
يس خودگردانپرد 13087  خودگردان واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 13088  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 13089  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13090  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13091  ز گرمسارمرك -دانشگاه پيام نور استان سمنان  تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 13092  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 7مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13093  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 11 -  
 روزانه 13094  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 6 - 
 روزانه 13095  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  موزشيتكنولوژي آ 9 - 
 روزانه 13096  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 15 - 
 روزانه 13097  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 8 - 
 نوبت دوم 13098  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 1 - 
 نوبت دوم 13099  دانشگاه اصفهان زشيتكنولوژي آمو 4 - 
 نوبت دوم 13100  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13101  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 5 - 
 نوبت دوم 13102  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 4 - 
 ي آموزشيتكنولوژ 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 13103  خودگردان واقع در كرج)

 پيام نور 13104  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 پيام نور 13105  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13106  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 - 

 ) 8مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13107  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  
 روزانه 13108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - 
 روزانه 13109  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهيريت مد 7 - 
 روزانه 13110  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  8 - 
 نوبت دوم 13111  دانشگاه تهران ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 نوبت دوم 13112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي آموزش عاليريزو برنامهمديريت  1 - 
 نوبت دوم 13113  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 - 
 نوبت دوم 13114  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  4 - 

 پرديس خودگردان 13115  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  6 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 غيرانتفاعي 13116  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 13117  رانته -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 - 

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117
 روزانه 13118  دانشگاه شيراز علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13119  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 - 
نگيان رسمي يا پيماني شاغل ويژه فره

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13120  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13121  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  پرورش ابتدايي علوم تربيتي گرايش آموزش و 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13122  پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 -
ي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگيان رسم

 روزانه 13123  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 10 - در وزارت آموزش و پرورش
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 13124  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  ييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدا 15 -

 - 8 
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 

 دبستانيپيش
 روزانه 13125  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 10 
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 

 دبستانيپيش
 روزانه 13126  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 نوبت دوم 13127  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 - 
 - 4 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش 
 دبستانيپيش

 نوبت دوم 13128  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13129  دانشگاه شيراز يتي گرايش آموزش و پرورش ابتداييعلوم ترب 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13130  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13131  برازجان -وسسه غير انتفاعي رهجويان دانش م علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13132  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 
 غيرانتفاعي 13133  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13134  دانشگاه اصفهان

 10 - فقط زن
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13135  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 12 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 13136  روميه)تحصيل شعبه ا

 - 18 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13137  دانشگاه بيرجند

 - 8 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13138  دانشگاه تبريز

 - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13139  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13140  دانشگاه تهران

 - 12 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13141  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13142  كرمانشاه -ي دانشگاه راز

 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13143  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 10 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
ي گرايش مديريت شناسعلم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13145  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 12 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13146  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13147  دانشگاه شيراز

 - 8 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13148  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 14 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13149  دانشگاه فردوسي مشهد

 10 - فقط زن
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13151  شگاه قمدان

 10 - فقط مرد
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 روزانه 13150  دانشگاه قم

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 روزانه 13152  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 18 
 شناسي گرايش مطالعاتعلم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13153  دانشگاه بيرجند

 - 5 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13154  دانشگاه تهران

 - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13155  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
شناسي گرايش مديريت دانشعلم اطالعات و 

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13156  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط زن
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13157  دانشگاه قم

 - 2 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13158  دانشگاه اصفهان

 4 - فقط زن
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13159  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13160  تحصيل شعبه اروميه)

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13161  دانشگاه بيرجند

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13162  دانشگاه تبريز

 - 3 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13163  تهران دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اتاطالع
 نوبت دوم 13164  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13165  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
ت دومنوب 13166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13167  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 نوبت دوم 13168  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اتاطالع
 نوبت دوم 13169  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13170  دانشگاه بيرجند

 - 3 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13171  دانشگاه تهران

 - 4 
گرايش مديريت شناسي علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 نوبت دوم 13172  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده  -آموزش محور 
 مديريت تهران

- 40 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 مجازي دولتي 13173  دانشگاه تهران

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 8 
شناسي گرايش مديريت اطالعات و دانشعلم 

 اطالعات
 پرديس خودگردان 13174  دانشگاه تبريز

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 پرديس خودگردان 13175  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 8 - پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي گرايش مديريت اطالعات و دانش علم
 اطالعات

 پرديس خودگردان 13176  تهران -دانشگاه شاهد 

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 پرديس خودگردان 13177  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
ديريت شناسي گرايش معلم اطالعات و دانش

 اطالعات
 پيام نور 13178  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 پيام نور 13179  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 پيام نور 13180  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 8 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13181  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13182  مركز شيراز -شگاه پيام نور استان فارس دان

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13183  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 20 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 پيام نور 13184  مركز كرمانشاه -ن كرمانشاه دانشگاه پيام نور استا

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13185  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 وميهاي عمكتابخانه
 مجازي پيام نور 13186  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13187  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميابخانهكت
 مجازي پيام نور 13188  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 15 - فقط مرد
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 اطالعات
 غيرانتفاعي 13189  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
شناسي گرايش مديريت انشعلم اطالعات و د

 اطالعات
 غيرانتفاعي 13190  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط مرد
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13191  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
شناسي گرايش مديريت م اطالعات و دانشعل

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13192  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13193  دانشگاه تبريز سنجيعلم 8 -  
 روزانه 13194  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 13195  دانشگاه شيراز سنجيعلم 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13196  دانشگاه يزد سنجيعلم 8 - 
 نوبت دوم 13197  دانشگاه تبريز سنجيعلم 6 - 

 نوبت دوم 13198  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13199  دانشگاه يزد سنجيعلم 3 - 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13200  تهران -دانشگاه شاهد  سنجيعلم 8 - پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13201  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 10  فقط زن
 نوبت دوم 13202  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 4 فقط زن

 ) 1سه (كد ضريب مجموعه زبان فران - 1120
 روزانه 13203  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  
 روزانه 13204  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  8 - 
 روزانه 13205  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  4 - 

 روزانه 13206  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13207  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  5 - 
 روزانه 13208  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 روزانه 13209  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  10 - 
 روزانه 13210  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  5 - 
 روزانه 13211  سبزوار -يم سبزواري دانشگاه حك فرانسهو ادبيات زبان  9 - 
 روزانه 13212  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - 
 روزانه 13213  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  15 - 
 روزانه 13214  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 نوبت دوم 13215  دانشگاه اصفهان نسهفراآموزش زبان  2 - 
 نوبت دوم 13216  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  5 - 
 نوبت دوم 13217  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  1 - 
 نوبت دوم 13218  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  2 - 
بت دومنو 13219  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  4 -   
 نوبت دوم 13220  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  7 - 
 نوبت دوم 13221  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13222  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  2 - 
 نوبت دوم 13223  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  1 - 
 نوبت دوم 13224  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  1 - 

 مجازي دولتي 13225  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  40 - آموزش محور
 فرانسهآموزش زبان  5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
ديس خودگردانپر 13226  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پرديس خودگردان 13227  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120
 روزانه 13228  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  13 -  فقط زن

 روزانه 13229  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهترجمي زبان م 8 - 
 روزانه 13230  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  4 - 

 روزانه 13231  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13232  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  5 - 
 روزانه 13233  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهزبان  مترجمي 8 - 
 روزانه 13234  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 روزانه 13235  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  7 - 

 نوبت دوم 13236  هرانت -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  5 - فقط زن
 نوبت دوم 13237  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13238  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهمترجمي زبان  1 - 
 نوبت دوم 13239  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  2 - 
 نوبت دوم 13240  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  1 - 
 نوبت دوم 13241  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  8 - 
 نوبت دوم 13242  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  1 - 

ردانپرديس خودگ 13243  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13244  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 12 -  
 روزانه 13245  اروميه دانشگاه آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13246  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 8 - 

 روزانه 13247  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي - 9 فقط زن
 روزانه 13248  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13249  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13250  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13251  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13252  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 8 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 13253  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش زبان انگليسي 9 - زش و پرورشدر وزارت آمو

 روزانه 13254  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13255  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13256  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13257  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13258  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13259  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13260  كرمانشاه -اه رازي دانشگ آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13261  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13262  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 روزانه 13263  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13264  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13265  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13266  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13268  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 15 - 
 روزانه 13269  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13270  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13271  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13272  وددانشگاه صنعتي شاهر آموزش زبان انگليسي 30 - 
 روزانه 13273  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13274  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 9 - 
 روزانه 13275  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 

 روزانه 13276  مدانشگاه ق آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن
 روزانه 13277  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13278  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13279  سنندج -دانشگاه كردستان  آموزش زبان انگليسي 16 - 
 روزانه 13280  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13281  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ش زبان انگليسيآموز 6 - 
 روزانه 13282  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13283  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13284  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13285  دانشگاه نيشابور ن انگليسيآموزش زبا 10 - 
 روزانه 13286  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 10 - 
 روزانه 13287  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13288  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 10 - 

غل ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شا
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13289  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 15 -

 - 8 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 

 كمك فناوري
 روزانه 13290  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13291  اكدانشگاه ار آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13292  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13293  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13294  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي - 4 فقط زن
 نوبت دوم 13295  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13297  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13298  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13299  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت آموزش زبان انگليسي 9 - 
 نوبت دوم 13300  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
ومد  اول

 نوبت دوم 13301  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13302  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13303  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13304  دانشگاه زابل ليسيآموزش زبان انگ 4 - 
 نوبت دوم 13305  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13306  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13307  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 8 - 
 نوبت دوم 13308  كرمان -هنر دانشگاه شهيد با آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13309  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 1 - 
 نوبت دوم 13310  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13311  دانشگاه صنعتي اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13312  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13313  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 10 - 
 نوبت دوم 13314  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13315  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13316  دانشگاه كاشان ن انگليسيآموزش زبا 3 - 
 نوبت دوم 13317  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13318  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13319  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13320  دانشگاه مراغه يسيآموزش زبان انگل 3 - 
 نوبت دوم 13321  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13322  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13323  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13324  ياسوج دانشگاه آموزش زبان انگليسي 5 - 

 - 4 فقط زن
آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 

 كمك فناوري
 نوبت دوم 13325  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 مجازي دولتي 13326  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13327  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13328  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 13329  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13330  دانشگاه اصفهان نگليسيآموزش زبان ا 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13331  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 8 -

 آموزش زبان انگليسي 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

ودگردانپرديس خ 13332  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)  

 پرديس خودگردان 13333  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 پرديس خودگردان 13334  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 8 - 

 پرديس خودگردان 13335  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13336  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13337  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13338  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 9 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح

 پرديس خودگردان 13339  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13340  مركز تبريز -آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13341  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13342  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13343  واحد مباركه -ر استان اصفهان دانشگاه پيام نو آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13344  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13345  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13346  مركز رشت -ن دانشگاه پيام نور استان گيال آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13347  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 مجازي پيام نور 13348  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13349  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13350  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
ورمجازي پيام ن 13351  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 13352  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13353  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
عيغيرانتفا 13354  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 غيرانتفاعي 13355  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13356  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 -

 غيرانتفاعي 13357  آبيك -لبرز دانشگاه غيرانتفاعي دانش ا آموزش زبان انگليسي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 13358  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13359  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13360  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13361  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13362  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13363  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13364  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13365  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  ن انگليسيآموزش زبا 20 - 
 غيرانتفاعي 13366  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13367  تهران)
 غيرانتفاعي 13368  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - حصيل واحد دماوندمحل ت -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13369  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13370  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13371  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 - 
 - 20 

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به 
 كمك فناوري

 غيرانتفاعي 13372  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 ) 2مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13373  نشگاه اراكدا انگليسي زبان و ادبيات 9 -  
 روزانه 13374  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 روزانه 13375  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 4 - 

 روزانه 13376  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 8 فقط زن
 روزانه 13377  دانشگاه تبريز سيانگلي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13378  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 روزانه 13379  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13380  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13381  كرمانشاه -دانشگاه رازي  انگليسي ياتزبان و ادب 5 - 
 روزانه 13382  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
وزانهر 13384  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  انگليسي زبان و ادبيات 10 -   
 روزانه 13385  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 10 - 

 روزانه 13386  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13387  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13388  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي دبياتزبان و ا 4 - 
 روزانه 13389  سنندج -دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 19 - 
 روزانه 13390  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 8 - 
 روزانه 13391  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 10 - 
 روزانه 13392  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي ن و ادبياتزبا 6 - 
 روزانه 13393  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 6 - 
 روزانه 13394  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 - 
انهروز 13395  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 5 -   
 نوبت دوم 13396  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
 نوبت دوم 13397  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
 نوبت دوم 13398  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 1 - 

 نوبت دوم 13399  انتهر -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 4 فقط زن
 نوبت دوم 13400  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13401  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13402  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13403  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13404  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انگليسي زبان و ادبيات 1 - 
دوم نوبت 13406  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 3 -   
 نوبت دوم 13407  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13408  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13409  گرگان -دانشگاه گلستان  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 نوبت دوم 13410  رشت -ن دانشگاه گيال انگليسي زبان و ادبيات 4 - 
 نوبت دوم 13411  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 3 - 
 نوبت دوم 13412  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 5 - 
 نوبت دوم 13413  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2گليسي (كد ضريب مجموعه زبان ان - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مجازي دولتي 13414  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 انگليسي زبان و ادبيات 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 پرديس خودگردان 13415  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13416  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 2 - 
 پرديس خودگردان 13417  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  انگليسي زبان و ادبيات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13418  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13419  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13420  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13421  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 پيام نور 13422  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 

 مجازي پيام نور 13423  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - ورآموزش مح
 مجازي پيام نور 13424  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13425  مركز ساوه -ستان مركزي دانشگاه پيام نور ا انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13426  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13427  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 - 
 غيرانتفاعي 13428  آبيك -ا موسسه غيرانتفاعي موالن انگليسي زبان و ادبيات 20 - 

 انگليسي زبان و ادبيات 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13429  تهران)
 غيرانتفاعي 13430  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13431  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي ن و ادبياتزبا 20 - 

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121
 روزانه 13432  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  5 -  
 روزانه 13433  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 روزانه 13434  ه تهراندانشگا انگليسي زبانمترجمي  5 - 
 روزانه 13435  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  3 - 
 روزانه 13436  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 روزانه 13437  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  12 - 
 روزانه 13438  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي نزبامترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13439  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13440  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13441  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13442  كرمان -د باهنر دانشگاه شهي انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13443  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 - 
 نوبت دوم 13444  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  8 - 
 نوبت دوم 13445  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  4 - 

 مجازي دولتي 13446  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  40 - ورآموزش مح
 پرديس خودگردان 13447  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13448  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13449  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13450  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13451  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13452  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 -

 غيرانتفاعي 13453  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13454  اصفهان -نتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غيرا انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13455  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13456  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13457  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13458  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13459  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن
رانتفاعيغي 13460  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد  

 غيرانتفاعي 13461  موسسه غيرانتفاعي كار انگليسي زبانمترجمي  20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13462  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13463  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13465  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 13464  تهران)

 غيرانتفاعي 13466  گلپايگان -تفاعي پيام موسسه غيران انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13467  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13468  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 13469  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13470  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13471  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13472  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 ) 1مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122
انهروز 13473  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 3 -    

 روزانه 13474  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13475  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 7 - 
 نوبت دوم 13476  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 4 - 

 مجازي دولتي 13477  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 40 - آموزش محور

 ) 2وسي (كد ضريب مجموعه زبان ر - 1122
 روزانه 13478  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  5 -  
 نوبت دوم 13479  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  2 - 

 مجازي دولتي 13480  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  40 - آموزش محور

 ) 3مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122
 روزانه 13481  شگاه تربيت مدرسدان مترجمي زبان روسي 4 -  

 روزانه 13482  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 1 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 13483  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 2 - 

 ) 1مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13484  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  
 روزانه 13485  دانشگاه تهران ادبيات آلماني زبان و 5 - 
 نوبت دوم 13486  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 3 - 
 نوبت دوم 13487  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 - 

 ) 2مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124
 روزانه 13488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -  
 نوبت دوم 13489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 1 - 

 پرديس خودگردان 13490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125
ردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگ 7 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 13491  دانشگاه تهران

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13492  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 -   روزانه 13493  دانشگاه سمنان

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 13494  دانشگاه شيراز
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 -   روزانه 13495  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 -   روزانه 13496  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -  نوبت دوم 13497  دانشگاه تهران
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13498  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 10 -   نوبت دوم 13499  دانشگاه سمنان
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 3 -   نوبت دوم 13500  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 -   نوبت دوم 13501  بابلسر -دانشگاه مازندران 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 40 -  مجازي دولتي 13502  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13503  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   پيام نور 13504  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13505  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش  20 -   غيرانتفاعي 13506  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13507  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13508  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13509  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13510  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
هانگرديمديريت جهانگردي گرايش بازاريابي ج 20 -   غيرانتفاعي 13511  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13512  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 
مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 -   غيرانتفاعي 13513  موسسه غيرانتفاعي قشم
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  - 1125
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 10 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13514  دانشگاه سمنان

 - 8 
ريزي توسعه نگردي گرايش برنامهمديريت جها
 جهانگردي

 روزانه 13515  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13516  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 10 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13517  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 روزانه 13518  دانشگاه هنر اصفهان

 - 5 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13519  دانشگاه سمنان

 - 3 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13520  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع

 - 4 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13521  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 5 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 نوبت دوم 13522  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي توسعه رايش برنامهمديريت جهانگردي گ

 جهانگردي
 نوبت دوم 13523  دانشگاه هنر اصفهان

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 پرديس خودگردان 13524  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 گرديجهان
 غيرانتفاعي 13525  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13526  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13527  آبيك -ن جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي غياث الدي

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13528  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13529  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13530  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 

 - 20 
ريزي توسعه مديريت جهانگردي گرايش برنامه

 جهانگردي
 غيرانتفاعي 13531  موسسه غيرانتفاعي قشم

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13532  بروجرد -آيت اله بروجردي  دانشگاه حقوق خصوصي 11 -  
 روزانه 13533  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13534  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13535  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 8 - 
زانهرو 13536  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 6 -   
 روزانه 13537  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13538  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 3 - 

 روزانه 13539  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13540  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13541  ن (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهرا حقوق خصوصي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13542  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 12 - 
 روزانه 13543  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13544  كرمانشاه -دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13545  ندانشگاه سمنا حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13546  تهران -دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13547  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 7 - 
 روزانه 13548  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13549  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حقوق خصوصي 11 - 

 روزانه 13550  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 روزانه 13551  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 8 - 

 روزانه 13552  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13553  سي مشهددانشگاه فردو حقوق خصوصي 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13555  دانشگاه قم حقوق خصوصي 13 - فقط مرد
 روزانه 13554  دانشگاه قم صيحقوق خصو 13 - فقط زن

 روزانه 13556  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13557  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13558  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13559  نامه ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و بر حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13560  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - 
 روزانه 13561  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - 

هروزان 13562  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 روزانه 13563  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13564  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13565  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 10 - مرد فقط -شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

 روزانه 13566  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -
 روزانه 13567  وم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه عل حمل و نقل تجاريحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13568  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13570  دانشگاه تهران حقوق مالي 5 - 
 نوبت دوم 13571  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13572  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13573  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 2 - 
 نوبت دوم 13574  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13575  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13576  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 6 - 

 نوبت دوم 13577  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13578  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13579  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 2 - 

 نوبت دوم 13580  تهران -انشگاه شاهد د حقوق خصوصي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 1 - 
 نوبت دوم 13582  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13583  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 3 - 

منوبت دو 13584  دانشگاه قم حقوق خصوصي 3 - فقط زن  
 نوبت دوم 13585  دانشگاه قم حقوق خصوصي 3 - فقط مرد

 نوبت دوم 13586  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - 
 نوبت دوم 13587  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13588  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13589  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش حقوق اقتصادي 1 - 
 نوبت دوم 13590  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 

 نوبت دوم 13591  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق ثبت اسناد و امالك 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
 نوبت دوم 13592  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريوق حق 4 -

 نوبت دوم 13593  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و حقوق اقتصادي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13594  دانشگاه تهران حقوق مالي 3 - 

 مجازي دولتي 13595  يس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13596  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13597  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط مرد -آموزش محور 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13598  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل حقوق ثبت اسناد و امالك 40 -

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13599  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13600  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 5 -

 پرديس خودگردان 13601  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13602  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13603  تهران -شگاه عالمه طباطبايي دان حقوق خصوصي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 

 پرديس خودگردان 13604  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
 پرديس خودگردان 13605  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ق (كد ضريب مجموعه حقو - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 13606  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13607  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 2 - ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا

 پرديس خودگردان 13608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13609  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13610  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13611  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13612  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13613  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  خصوصيحقوق  20 - 
 پيام نور 13614  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13615  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13616  واحد سقز -ان كردستان دانشگاه پيام نور است حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13617  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13618  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13619  نور -ث نوري دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محد حقوق خصوصي 20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13620  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  حقوق خصوصي 15 - 
 غيرانتفاعي 13621  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13622  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13623  آمل -رانتفاعي شمال دانشگاه غي حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13624  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت حقوق خصوصي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13625  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13626  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13627 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13628 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط مرد

 حقوق خصوصي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
ف اسالمي هدي وابسته دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معار

 غيرانتفاعي 13629  قم -به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13630  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13631  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  حقوق خصوصي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13632  رشت -انتفاعي احرار موسسه غير حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13633  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13634  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13635  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13636  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  خصوصي حقوق 20 - 
 غيرانتفاعي 13637  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13638  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13639  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13640  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13641  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13642  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13643  قزوين -سسه غيرانتفاعي عالمه قزويني مو حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13644  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13645  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13646  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13647  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق خصوصي 20 - 

 حقوق خصوصي 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13648  تهران)
 غيرانتفاعي 13649  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13650  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13651  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13652  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13653  تنكابن -نتفاعي شفق موسسه غيرا حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13654  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13655  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13656  مشهد -) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13657  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 -

 غيرانتفاعي 13658  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13659  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  و امالك حقوق ثبت اسناد 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13660  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
ـ اقتصادي 20 -   غيرانتفاعي 13661  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق مالي 
ـ اقتصادي 20 -   غيرانتفاعي 13662  شيراز -رانتفاعي آپادانا موسسه غي حقوق مالي 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13569  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي دانشگاه  فقه و حقوق خصوصي 5 -
 مجازي غيرانتفاعي 13663  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حقوق خصوصي 20 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13664  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13665  نشگاه اصفهاندا المللحقوق بين 5 -  
 روزانه 13666  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 7 - 
 روزانه 13667  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 4 - 

 روزانه 13668  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13669  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13670  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 7 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 13671  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13672  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13673  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 12 - هتوضيحات در انتهاي دفترچ
 روزانه 13674  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - 

 روزانه 13675  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللحقوق بين 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13676  اه قمدانشگ المللحقوق بين 10 - فقط زن
 روزانه 13677  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط مرد

 روزانه 13678  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 5 - 
 نوبت دوم 13679  دانشگاه اصفهان المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13680  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 2 - 
 نوبت دوم 13681  دانشگاه تهران المللبين حقوق 6 - 

 نوبت دوم 13682  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13683  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13684  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي المللحقوق بين 1 - 
 نوبت دوم 13685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 4 - 

 نوبت دوم 13686  دانشگاه قم المللحقوق بين 4 - فقط مرد
 نوبت دوم 13687  دانشگاه قم المللحقوق بين 4 - فقط زن

دومنوبت  13688  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 2 -   
 مجازي دولتي 13689  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 40 - آموزش محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13690  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 15 -
 مجازي دولتي 13691  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13692  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط مرد -آموزش محور 

 المللحقوق بين 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13693  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13694  تهران -ه خوارزمي دانشگا المللحقوق بين 5 -

 پرديس خودگردان 13695  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 13696  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13697  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13698  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13699  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13700 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13701  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13702  پاكدشت مركز -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13703 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13704  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13705  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13706  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13707  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 - 

 غيرانتفاعي 13708  اصفهان -ي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهان المللحقوق بين 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13709  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللحقوق بين 15 - 

 غيرانتفاعي 13710  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13711  موسسه غيرانتفاعي كار المللحقوق بين 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 المللحقوق بين 15 - قط زنف
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 13712  تهران)

 غيرانتفاعي 13713  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13714  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13715  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13716  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  المللحقوق بين 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13717  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيحقوق جزا و جرم 16 -  
 روزانه 13718  دانشگاه اروميه شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13719  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 روزانه 13720  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيزا و جرمحقوق ج 8 - 
 روزانه 13721  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13722  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13723  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 

 روزانه 13724  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 3 - د خوابگاهفاق
 روزانه 13725  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

 روزانه 13726  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13727  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 15 - 

 روزانه 13728  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13729  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 
 روزانه 13730  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13731  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اسيشنحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13732  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13733  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13734  نشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدا شناسيحقوق جزا و جرم 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13735  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 

 روزانه 13736  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 13 - فقط زن
 روزانه 13737  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 13 - فقط مرد

 روزانه 13738  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13739  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13740  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 روزانه 13741  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 9 - 

 روزانه 13742  دانشگاه ميبد شناسيجزا و جرمحقوق  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13743  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 5 - 

 روزانه 13744  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13746  دانشگاه اروميه شناسيجرم حقوق جزا و 3 - 
 نوبت دوم 13747  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 2 - 
 نوبت دوم 13749  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13750  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13751  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 

 نوبت دوم 13752  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13753  تهران -دانشگاه شاهد  شناسيجرم حقوق جزا و 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 1 - 
 نوبت دوم 13755  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13756  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13757  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
 نوبت دوم 13758  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13759  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 10 - 
 نوبت دوم 13760  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 

 نوبت دوم 13761  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 15 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 مجازي دولتي 13762  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

جازي دولتيم 13763  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 20 -  

 مجازي دولتي 13764  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13765  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد -آموزش محور 

 شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13766  سال درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي ام

 پرديس خودگردان 13767  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

دگردانپرديس خو 13768  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 13769  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
 پرديس خودگردان 13770  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - دانشگاه

 پرديس خودگردان 13771  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيا و جرمحقوق جز 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 13772  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13773  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13774  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13775  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجرمحقوق جزا و  20 - 
 پيام نور 13776  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13777  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13778  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13779  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - 
اعيغيرانتف 13780  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -   
 غيرانتفاعي 13781  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13782  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13783  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13784 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيق جزا و جرمحقو 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13785 دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد

 شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
رانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته دانشكده غي

 غيرانتفاعي 13786  قم -به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 13787  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13788  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13789  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13790  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -ارشاد  موسسه غيرانتفاعي
 غيرانتفاعي 13791  تهران)

 غيرانتفاعي 13792  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13793  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13745  تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي ه دانشگا فقه و حقوق جزا 5 -
مجازي  13794  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور

 غيرانتفاعي
مجازي  13795  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي
 ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13796  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  7 -  
 روزانه 13797  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13798  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

 روزانه 13799  رابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فا عموميحقوق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13800  دانشگاه سمنان عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13801  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13802  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  عموميحقوق  5 - 

 روزانه 13803  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13804  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  8 - 

 روزانه 13805  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13806  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن

 روزانه 13807  ربابلس -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  4 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 13808  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 20 -

 روزانه 13809  و خدمات اداري دادگستري دانشگاه علوم قضايي مديريت نظارت و بازرسي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13810  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 4 - 

 روزانه 13811  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
دومنوبت  13812  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  3 -   
 نوبت دوم 13813  دانشگاه تبريز عموميحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13814  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 

 نوبت دوم 13815  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13816  دانشگاه سمنان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13818  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13819  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13820  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 

 مجازي دولتي 13821  شگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دان عموميحقوق  40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 13822  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط زن -آموزش محور 
 مجازي دولتي 13823  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط مرد -آموزش محور 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 عموميحقوق  6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13824  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13825  دانشگاه سمنان عموميقوق ح 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13827  دانشگاه شيراز عموميحقوق  10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13828  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13829  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 

 غيرانتفاعي 26520  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حقوق 15 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13830  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  عموميحقوق  20 - انتهاي دفترچهتوضيحات در 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13831  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  عموميحقوق  15 - 
 غيرانتفاعي 13832  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13833  آمل -گاه غيرانتفاعي شمال دانش عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13834  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13835  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13836  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13837  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13838  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13839  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  20 - 
 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13840  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -  
 روزانه 13841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - 
 روزانه 13842  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  8 - 
 روزانه 13843  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  4 - 
دوم نوبت 13844  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -   
 نوبت دوم 13845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  1 - 
 نوبت دوم 13846  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13847  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  1 - 

 پرديس خودگردان 13848  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 13849  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  15 - 

 ) 6مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13850  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 -  

 روزانه 13851  دانشگاه تربيت مدرس حقوق مالكيت فكري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13852  دانشگاه تهران فكري حقوق مالكيت 5 - 

 روزانه 13853  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13854  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 5 - 
 روزانه 13855  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - 

 روزانه 13857  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط زن
 روزانه 13856  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 13858  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 نوبت دوم 13859  م)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي ق حقوق مالكيت فكري 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 1 - 
 نوبت دوم 13861  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 13862  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق مالكيت فكري 40 -

 حقوق مالكيت فكري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13863  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 13864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13865  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  رت الكترونيكيحقوق تجا 20 - 

 ) 7مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 -  
 روزانه 13867  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 5 - 
 نوبت دوم 13868  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد حقوق محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 13869  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 3 - 

 پرديس خودگردان 13870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13871  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللقوق تجارت بينح 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   لي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13873  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13874  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

 روزانه 13875  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13876  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 8 - 

 نوبت دوم 13877  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13878  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 1 - 
 نوبت دوم 13879  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 3 - 
 نوبت دوم 13880  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

 نوبت دوم 13881  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13882  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال حقوق نفت و گاز 4 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 13883  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 40 - محور

يس خودگردانپرد 13884  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 حقوق نفت و گاز 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13885  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 غيرانتفاعي 13886  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13887  نور -المه محدث نوري دانشگاه غيرانتفاعي ع المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13888  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13889  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 

 ) 9مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126
 روزانه 13890  دانشگاه اروميه وق خانوادهو حقوق گرايش حقاسالمي معارف  12 -  
 روزانه 13891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - 

 روزانه 13892  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13893  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خانواده 10 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 13894  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 6 - خواهران

 نوبت دوم 13896  دانشگاه اروميه و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  4 - 
 نوبت دوم 13897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 1 - 

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 13898  دانشگاه كاشان حقوق خانواده 3 - خواهران

 پرديس خودگردان 13899  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 غيرانتفاعي 13900  دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) و حقوق گرايش حقوق خانوادهالمي اسمعارف  12 - فقط زن -دفترچه 
 غيرانتفاعي 13901  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

رچهشرايط در انتهاي دفت - تحصيل رايگان  غيرانتفاعي 13895  تهران -شهيد مطهري انتفاعي غيردانشگاه  فقه و حقوق خانواده 5 -
 ) 10مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13902  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 8 -  
 نوبت دوم 13903  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 4 - 

 غيرانتفاعي 26530  رانته -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  حقوق ارتباطات 20 -  
 ) 11مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13904  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 -  
 روزانه 13905  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 5 - 

 روزانه 13906  مات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خد هاي تجاريحقوق شركت 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13907  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 
 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 13908  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 26522  قم –دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  20 - 
 ) 12مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13909  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 -  
 روزانه 13910  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 - 

 روزانه 13911  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 10 - فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 
 نوبت دوم 13912  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 
 نوبت دوم 13913  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 26523  قم –دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  قوق كيفري اطفال و نوجوانانح 20 - 
 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127

 روزانه 13914  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 7 -  
 روزانه 13915  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - 
 روزانه 13917  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13918  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 6 - 
 روزانه 13919  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13920  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايراناناير 5 - 

 روزانه 13921  دانشگاه شيراز شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13922  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 روزانه 13923  دانشگاه يزد شناسي تاريخسي گرايش ايرانشناايران 7 - 
 - 6 

شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران
 فرهنگيميراث 

 روزانه 13924  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 4 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13925  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13927  رشت -دانشگاه گيالن 

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
، آداب و رسوم و شناسي گرايش فرهنگايران

 فرهنگيميراث 
 روزانه 13928  دانشگاه ميبد

 نوبت دوم 13929  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 4 - 
 نوبت دوم 13930  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 نوبت دوم 13931  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13932  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13933  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13934  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يخشناسي تارشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 نوبت دوم 13935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 1 - 
 نوبت دوم 13936  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 - 
 نوبت دوم 13937  يزددانشگاه  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 3 - 
 - 3 

شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران
 فرهنگيميراث 

 نوبت دوم 13938  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13939  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
و رسوم و  شناسي گرايش فرهنگ، آدابايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13940  رشت -دانشگاه گيالن 

 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 نوبت دوم 13941  دانشگاه ميبد

 پرديس خودگردان 13942  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13943  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي گرايش فرهنگ، آداب و رسوم و ايران

 فرهنگيميراث 
 پرديس خودگردان 13944  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 روزانه 13945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييهو نسخ خطيهاي نسخه

 نوبت دوم 13946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 پرديس خودگردان 13947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 15 - فقط مرد
مت شناسي ومرشناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13948  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
شناسي ومرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13949  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128
 روزانه 13950  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 5 -  
 نوبت دوم 13951  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 4 - 

 ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129
 روزانه 13952  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  
 نوبت دوم 13953  ه تهراندانشگا زبان و ادبيات اردو 3 - 

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 13954  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 20 -  
 روزانه 13955  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 10 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
حاتتوضي  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 13956  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13957  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13958  دانشگاه تبريز اسيسيعلوم 7 - 
 روزانه 13959  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 3 - 

 روزانه 13960  دانشگاه تربيت مدرس سياسيعلوم 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 13961  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 
 روزانه 13962  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13963  كرمانشاه -دانشگاه رازي  سياسيعلوم 5 - 
 روزانه 13964  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13965  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 7 - 
 روزانه 13966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 7 - 

 روزانه 13967  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 16 - چهتوضيحات در انتهاي دفتر
 روزانه 13968  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 12 - 
 روزانه 13969  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 8 - 
 روزانه 13970  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 15 - 
 روزانه 13971  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 9 - 
 روزانه 13972  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 17 - 
 روزانه 13973  دانشگاه يزد سياسيعلوم 7 - 

شرايط  -ويژه كاركنان نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13974 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  تربيت مربي علوم سياسي 10 -
 نوبت دوم 13975  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيومعل 5 - 
 نوبت دوم 13976  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 7 - 
 نوبت دوم 13977  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13978  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 2 - 
 نوبت دوم 13979  زدانشگاه تبري سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13980  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 - 
 نوبت دوم 13981  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13982  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 7 - 
 نوبت دوم 13983  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 1 - 
 نوبت دوم 13984  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 12 - 
 نوبت دوم 13985  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13986  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 - 
 نوبت دوم 13987  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 4 - 
 نوبت دوم 13988  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 5 - 
 نوبت دوم 13989  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 - 

 مجازي دولتي 13990  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13991  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 1 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رديس خودگردانپ 13992  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 7 -  

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 13993  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 12 -

 پرديس خودگردان 13994  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13996  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 15 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13997  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13998  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 13999  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14000  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14001  مركز رشت -نور استان گيالن  دانشگاه پيام سياسيعلوم 20 - 
 پيام نور 14002  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  سياسيعلوم 20 - 

 غيرانتفاعي 14003  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  سياسيعلوم 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 

 چهدفتر
 غيرانتفاعي 14004  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 15 -

 غيرانتفاعي 14005  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  سياسيعلوم 20 - 

 ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14006  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 7 -  
 روزانه 14007  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 10 - 
 روزانه 14008  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 4 - 

 روزانه 14009  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 1 - فاقد خوابگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14010  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 - 
 روزانه 14011  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14012  كرمانشاه -دانشگاه رازي  لمللاروابط بين 5 - 
 روزانه 14013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - 
 روزانه 14014  دانشگاه شيراز المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14015  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14016  ي مشهددانشگاه فردوس المللروابط بين 6 - 
 روزانه 14017  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 - 
 روزانه 14018  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 12 - 
 روزانه 14019  دانشگاه يزد المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 14020  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 - 
 نوبت دوم 14021  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  للالمروابط بين 2 - 
 نوبت دوم 14022  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 - 
 نوبت دوم 14023  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 1 - 
 نوبت دوم 14025  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - 
 نوبت دوم 14026  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 3 - 
 نوبت دوم 14027  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 12 - 
 نوبت دوم 14028  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 6 - 
 نوبت دوم 14029  دانشگاه يزد المللبينروابط  3 - 

 مجازي دولتي 14030  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 14031  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 - 

 المللروابط بين 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14032  يهاي امسال درتهران)البرزكرج صرفاورود

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 14033  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 4 - در تهران

 پرديس خودگردان 14034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14035  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 12 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص

 پرديس خودگردان 14036  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هتوضيحات در انتهاي دفترچ انتفاعيغير 14037  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللروابط بين 15 -   

 ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
  فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 14038  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  10 -

 روزانه 14039  كرمانشاه -زي دانشگاه را ايمنطقهمطالعات  5 - 
 روزانه 14040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 - 

 روزانه 14041  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  18 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 14042  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - 
محل  -رچه شرايط در انتهاي دفت

 روزانه 14043  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  8 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 14044  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  15 - 
 روزانه 14045  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  7 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 4 - سياسي

اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 شمال آفريقا

 روزانه 14046  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 روزانه 14047  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 روزانه 14048  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

 روزانه 14049  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -

 روزانه 14050  رانته -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
- 4 

اي گرايش مطالعات آمريكاي منطقهمطالعات 
 شمالي

 روزانه 14051  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

- 4 
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 روزانه 14052  دانشگاه تهران

 - 3 
لعات جهان گرايش مطالعات رژيم مطا

 صهيونيستي
 روزانه 14053  دانشگاه تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرش دانشجو در اين رشته فقط از 
شاغلين رسمي سپاه پاسداران انقالب 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط مرد

 نوبت دوم 14054  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  10 -

 نوبت دوم 14055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  1 - 
 نوبت دوم 14056  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهالعات مط 30 - 

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  4 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

دوم نوبت 14058  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  5 -   
 نوبت دوم 14059  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  3 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 4 - سياسي

اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 شمال آفريقا

 نوبت دوم 14060  دانشگاه تهران

 4 - محل تحصيل تهران
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 
 قاشمال آفري

 نوبت دوم 14061  تهران -دانشگاه خوارزمي 
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 مركزي و قفقاز
 نوبت دوم 14062  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 نوبت دوم 14063  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - سياسي

 نوبت دوم 14064  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آمريكاي منطقهمطالعات 
 شمالي

 نوبت دوم 14065  دانشگاه تهران
علوم محل تحصيل دانشكده حقوق و 

 4 - سياسي
اي گرايش مطالعات آسياي منطقهمطالعات 

 جنوب شرقي
 نوبت دوم 14066  دانشگاه تهران

 - 3 
مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 

 صهيونيستي
 نوبت دوم 14067  دانشگاه تهران

 پرديس خودگردان 14068  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 14069  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  15 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14070  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 4 - تهرانمحل تحصيل 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 پرديس خودگردان 14071  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14072  تهران -دانشگاه خوارزمي  اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران
مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 

 -) كشور روسيه MSLUمسكو(
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 مشترك 14073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  5 -

 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفريقا
 غيرانتفاعي 14074  قم -ي باقرالعلوم(ع ) دانشگاه غيرانتفاع

 ) 4الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 روزانه 14075  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  در اسالمسياسي انديشه  11 -  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 روزانه 14076  دانشگاه تهران اسالمدر سياسي انديشه  6 -

 روزانه 14077  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  6 - 
 روزانه 14078  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  8 - 
 روزانه 14079  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  6 - 
 روزانه 14080  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي شه اندي 3 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  3 -

 نوبت دوم 14082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  1 - 
 نوبت دوم 14083  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 نوبت دوم 14084  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  4 - 
 نوبت دوم 14085  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  2 - 

آموزش  -انتهاي دفترچه توضيحات در 
 مجازي دولتي 14086  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در اسالمسياسي انديشه  40 - محور

 پرديس خودگردان 14087  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14088  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  در اسالمسياسي انديشه  20 - مردفقط  -شرايط در انتهاي دفترچه 
هتوضيحات در انتهاي دفترچ  غيرانتفاعي 14089  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  در اسالمسياسي انديشه  15 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14090  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -  
دوم نوبت 14091  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  5 -   

 ) 6الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 روزانه 14092  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 5 -  سياسي
 روزانه 14093  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 8 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 نوبت دوم 14094  دانشگاه تهران استگذاري عموميسي 4 - سياسي

 نوبت دوم 14095  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 4 - 

 ) 1مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 روزانه 14096  دانشگاه تهران

 5 - ر انتهاي دفترچهشرايط د
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي 

 آلماني زبان
 نوبت دوم 14097  دانشگاه تهران

 ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 14098  دانشگاه تهران
لعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التينمطا 5 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 14099  دانشگاه تهران

 ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14100  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 - 2 
مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 

 صهيونيستي
 روزانه 14101  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 14102  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 - 2 

مطالعات جهان گرايش مطالعات رژيم 
 صهيونيستي

 نوبت دوم 14103  دانشگاه تهران

 ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14104  دانشگاه تهران ايش مطالعات روسيهمطالعات جهان گر 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14105  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14106  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14107  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14108  دانشگاه تهران قاره هندمطالعات جهان گرايش مطالعات شبه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14109  دانشگاه تهران قاره هندجهان گرايش مطالعات شبهمطالعات  5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 شمالي
 روزانه 14110  دانشگاه تهران

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي 

 ليشما
 نوبت دوم 14111  دانشگاه تهران

 ) 8مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 -تسلط كامل به زبان ژاپني يا انگليسي 

 روزانه 14112  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه

 -تسلط كامل به زبان ژاپني يا انگليسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14113  دانشگاه تهران العات جهان گرايش مطالعات ژاپنمط 5 -

 ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14114  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14115  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131

 روزانه 14116  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14117  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 11مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14118  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 7 -  
 روزانه 14119  نشگاه تهراندا مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14120  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 3 - 
 نوبت دوم 14121  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 12مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14122  دانشگاه تهران گرايش مطالعات جنوب آفريقامطالعات جهان  5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14123  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132
 روزانه 14124  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -  
 روزانه 14125  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14126  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14127  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14128  كرمانشاه -دانشگاه رازي  تاريخ ايرانشناسي گرايش پيش از باستان 5 - 
 روزانه 14129  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 12 - 
 روزانه 14130  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نشناسي گرايش پيش از تاريخ ايراباستان 5 - 
 روزانه 14132  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 روزانه 14133  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 10 - 
 روزانه 14134  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14135  دانشگاه هنر اسالمي تبريز شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 - 
 روزانه 14136  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 10 - 
 روزانه 14137  دانهم -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 - 
 روزانه 14138  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14139  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14140  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14141  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  دوران تاريخي ايرانشناسي گرايش باستان 6 - 
 روزانه 14142  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14143  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - 
 روزانه 14144  دانشگاه كاشان ريخي ايرانشناسي گرايش دوران تاباستان 5 - 
 روزانه 14145  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14146  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 10 - 
 روزانه 14147  شگاه نيشابوردان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 - 
 روزانه 14148  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 10 - 
 - 5 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان
 هاي ديگرايران و سرزمين

 روزانه 14149  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
 شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالميباستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14150  دانشگاه بيرجند

 - 5 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14151  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14152  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14153  دانشگاه جيرفت

 - 5 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14154  دانشگاه شهركرد

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14155  دانشگاه كاشان

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14156  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14157  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي استانب

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14158  دانشگاه نيشابور

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 روزانه 14159  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرينايران و سرزم
 روزانه 14160  دانشگاه هنر اصفهان

 نوبت دوم 14161  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   لنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصي  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 14162  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14163  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
دومنوبت  14164  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 -   
 نوبت دوم 14165  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
 نوبت دوم 14166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14167  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14168  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - 
 نوبت دوم 14169  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14170  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14171  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 - 
 نوبت دوم 14172  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14173  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 نوبت دوم 14174  دانشگاه جيرفت دوران تاريخي ايران شناسي گرايشباستان 2 - 
 نوبت دوم 14175  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 - 
 نوبت دوم 14176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14177  دانشگاه كاشان ران تاريخي ايرانشناسي گرايش دوباستان 3 - 
 نوبت دوم 14178  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - 
 نوبت دوم 14179  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - 
 نوبت دوم 14180  دانشگاه نيشابور ي ايرانشناسي گرايش دوران تاريخباستان 1 - 
 نوبت دوم 14181  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 - 
 - 2 

شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان
 هاي ديگرايران و سرزمين

 نوبت دوم 14182  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ن و فرهنگ اسالمي شناسي گرايش تمدباستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14183  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14184  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14185  دانشگاه جيرفت

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14186  دانشگاه كاشان

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14187  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
اسالمي  شناسي گرايش تمدن و فرهنگباستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14188  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14189  دانشگاه نيشابور

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
 نوبت دوم 14190  ر اصفهاندانشگاه هن

 شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14191  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

خودگردان پرديس 14192  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 -   
 پرديس خودگردان 14193  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14194  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 14195  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 - 
 پرديس خودگردان 14196  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرايران و سرزمين
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14197  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 14198  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 20 - 
 غيرانتفاعي 14199  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 20 - 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 14200  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 20 -  
 روزانه 14201  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 12 - 

 روزانه 14202  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 9 - فقط زن
 روزانه 14203  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 9 - 
 روزانه 14204  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14205  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14206  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميانرو 4 - 

 روزانه 14207  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 1 - فاقد خوابگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  يلتحص
دوم  اول

 روزانه 14208  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14209  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 12 - 
 روزانه 14210  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14211  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي عموميروان 7 - 
 روزانه 14212  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14213  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  شناسي عموميروان 12 - 
 روزانه 14214  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 12 
 روزانه 14215  زاهدان -تان دانشگاه سيستان و بلوچس شناسي عموميروان 28 - 
 روزانه 14216  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14217  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 4 - 
 روزانه 14218  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 20 - 
 روزانه 14219  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14220  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14221  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14222  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 - 
زانهرو 14223  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 7 -   
 روزانه 14224  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 13 - 
 روزانه 14225  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 20 - 
 روزانه 14226  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14227  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 14 - 
 نوبت دوم 14228  دانشگاه اراك ميشناسي عموروان 5 - 
 نوبت دوم 14229  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 3 - 

 نوبت دوم 14230  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14231  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14232  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14233  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14234  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14235  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14236  تهران (محل تحصيل كرج) -اه خوارزمي دانشگ شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14237  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 2 - 
 نوبت دوم 14238  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 6 
 نوبت دوم 14239  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14240  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمومي شناسيروان 1 - 
 نوبت دوم 14241  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14242  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14243  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14244  دانشگاه كاشان شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14245  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 9 - 
 نوبت دوم 14246  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14247  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14248  بندر عباس -رمزگان دانشگاه ه شناسي عموميروان 3 - 
 نوبت دوم 14249  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 5 - 

 مجازي دولتي 14250  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 14251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور

تبريز دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو  پرديس خودگردان 14252  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 6 -

 شناسي عموميروان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14253  خودگردان واقع در كرج)

 شناسي عموميروان 28 - 
زاهدان (محل تحصيل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14254  ديس خودگردان در چابهار)پر

 پرديس خودگردان 14255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14256  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14257  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14258  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14259  ريزمركز تب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14260  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14261  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14262  ين شهرمركز زر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14263  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14264  واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14265  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسي عموميروان 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 14266  عسلويه مركز بين المللي -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14267  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14268  مركز اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14269  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14270  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14271  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14272  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14273  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14274  مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14275  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14276  مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14277  واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
ام نورپي 14278  واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 -   
 پيام نور 14279  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14280  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14281  واحد نوشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14282  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14283  مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي عموميروان 20 - 
 - 20 

شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14284  مركز نطنز -هان دانشگاه پيام نور استان اصف

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14285  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14286  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14287  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14288  مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

 - 20 
اسي شنشناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14289  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14290  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14291  مركز ساري -ن مازندران دانشگاه پيام نور استا

 - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 پيام نور 14292  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 پيام نور 14293  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اجتماعيروان 20 - 

 مجازي پيام نور 14294  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  عمومي شناسيروان 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14295  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14296  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14297  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي عمومي شناسيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14298  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14299  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14300  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14301  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14302  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14303  گرمسار - موسسه غيرانتفاعي اديبان شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14304  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14305  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14306  خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14307  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14308  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14309  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14310  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  وميشناسي عمروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14311  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14312  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14313  ساري -بهان موسسه غيرانتفاعي روز شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14314  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14315  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14316  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي عموميروان 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي (كد ضريب عه روانمجمو - 1133ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 14317  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14318  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  يشناسي عمومروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14319  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14320  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14321  رفسنجان -جعفري  موسسه غيرانتفاعي عالمه شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14322  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14323  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14324  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14325  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14326  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14327  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14328  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14329  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي عموميروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14330  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14331  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  ميشناسي عموروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14332  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14333  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14334  ريدونكنارف -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14335  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14336  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14337  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14338  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14339  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14340  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14341  اميركال بابل -عي علوم و فنّاوري آريان موسسه غيرانتفا شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14342  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14343  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14344  خميني شهر اصفهان -تفاعي فيض االسالم موسسه غيران شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14345  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان شناسي عموميروان 20 - 

 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

قم (محل تحصيل  -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 14346  )واحد شهر ري

محل تحصيل -شرايط در انتهاي دفترچه 
 15 -  واحد قم

شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 غيرانتفاعي 14347  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

فقط مرد -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 10 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 غيرانتفاعي 14348  غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان دانشگاه

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 20 
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

 غيرانتفاعي 14349  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان

 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
شناسي المي گرايش روانشناسي اسروان
 گرامثبت

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته 
 غيرانتفاعي 14350  قم -به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 20 - فقط زن
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

عيغيرانتفا 14351  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران)  

 30 - آموزش محور
شناسي شناسي اسالمي گرايش روانروان
 گرامثبت

مجازي  14352  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي

 ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 14353  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 4 -  

 روزانه 14354  تهران -هرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الز بالينيشناسي روان 8 - فقط زن
 روزانه 14355  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14356  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14357  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 12 - 
 روزانه 14358  گاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر)دانش بالينيشناسي روان 12 - 

 روزانه 14359  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14360  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 6 - 
 روزانه 14361  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 4 - 
 روزانه 14362  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بالينيشناسي روان 8 - 

 روزانه 14363  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 14364  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14365  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14366  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14367  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 13 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   موزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آ  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14368  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - 
 روزانه 14369  دانشگاه اصفهان و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 روزانه 14370  بريزدانشگاه ت و نوجوانكودك باليني شناسي روان 6 - 
 روزانه 14371  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14372  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 3 - 

 نوبت دوم 14373  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14374  دانشگاه تبريز بالينيي شناسروان 4 - 
 نوبت دوم 14375  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14376  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14377  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 6 - 

 نوبت دوم 14378  تهران -دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 4 - ر انتهاي دفترچهشرايط د
 نوبت دوم 14379  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 3 - 
 نوبت دوم 14380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 1 - 
 نوبت دوم 14381  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14382  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14383  سنندج -دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14384  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 1 - 
 نوبت دوم 14386  دانشگاه اصفهان و نوجوانكودك باليني شناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14387  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14388  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 1 - 

 پرديس خودگردان 14389  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 بالينيشناسي روان 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14390  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 بالينيشناسي روان 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -گاه خوارزمي دانش

 پرديس خودگردان 14391  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 14392  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14393  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 14394  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 6 -
 پرديس خودگردان 14395  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14396  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بالينيشناسي روان 20 - 
 پيام نور 14397  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14398  تهران -تم دانشگاه غيرانتفاعي خا بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14399  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14400  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  بالينيشناسي روان 20 - 
عيغيرانتفا 14401  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  بالينيشناسي روان 20 -   
 غيرانتفاعي 14402  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14403  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14404  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 20 - 

 - 20  غيرانتفاعي  14405  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  و نوجوانكودك باليني شناسي روان
 غيرانتفاعي 26525  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 5 -  
 غيرانتفاعي 26526  تهران -ي موسسه غيرانتفاعي علوم شناخت علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي 5 - 

 ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 14406  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 8 -  
 نوبت دوم 14407  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 4 - 

 ) 4ضريب  شناسي (كدمجموعه روان - 1133
 روزانه 14408  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 3 -  
 روزانه 14409  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 - 
 روزانه 14410  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي صنعتي و سازمانيروان 10 - 
 نوبت دوم 14411  ه اصفهاندانشگا شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - 
 نوبت دوم 14412  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 1 - 

 پرديس خودگردان 14413  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سازماني شناسي صنعتي وروان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 5شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 14415  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 -  
 روزانه 14416  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 5 - 
 روزانه 14417  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 

 روزانه 14418  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
نهروزا 14419  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 -   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14420  انتهر -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14421  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14422  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 نوبت دوم 14423  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14424  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14425  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14426  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14427  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 نوبت دوم 14428  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 5 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14429  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14430  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - 

 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 14431  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 5 -  

 روزانه 14432  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 17 - فقط زن
 روزانه 14433  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14434  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14435  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 7 - 

ن رسمي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگيا
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 14436  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 7 -
 روزانه 14437  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 - 
 روزانه 14438  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 12 - 
 روزانه 14439  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  يشناسي تربيتروان 10 - 
 روزانه 14440  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي تربيتيروان 7 - 
 روزانه 14441  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14442  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 15 - 
 روزانه 14443  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تربيتي شناسيروان 8 - 
 روزانه 14444  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 روزانه 14446  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان 13 - 
 روزانه 14447  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 15 - 

 روزانه 14448  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 14449  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14450  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 5 - 

 روزانه 14451  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط زن
 روزانه 14452  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط مرد
محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 روزانه 14453  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 6 - خواهران

 روزانه 14454  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 5 - 
 روزانه 14455  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 9 - 
 روزانه 14456  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14457  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14458  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 6 - 

يان رسمي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگ
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 14459  پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 14460  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -
 نوبت دوم 14461  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 2 - 

 نوبت دوم 14462  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 8 - فقط زن
 نوبت دوم 14463  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 3 - 
 نوبت دوم 14464  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14465  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14466  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 7 - 
 نوبت دوم 14467  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 - 
ت دومنوب 14468  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 4 -   
 نوبت دوم 14469  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14470  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 2 - 
 نوبت دوم 14471  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 7 - 
 نوبت دوم 14472  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 3 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

ومنوبت د 14473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 1 -   
 نوبت دوم 14474  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14475  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14476  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 4 - 

وبت دومن 14477  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط زن  
 نوبت دوم 14478  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط مرد
محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 نوبت دوم 14479  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 3 - خواهران

 نوبت دوم 14480  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 6 - 
 نوبت دوم 14481  اردبيل -بيلي دانشگاه محقق ارد شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14482  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14483  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 2 - 

 مجازي دولتي 14484  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 14485  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 40 - آموزش محور

 شناسي تربيتيروان 5 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14486  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 14487  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 4 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14489  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14490  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اسي تربيتيشنروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14491  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14492  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14493  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتينروا 20 - 
 پيام نور 14494  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14495  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14496  واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسي تربيتيشنروان 20 - 
 پيام نور 14497  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14498  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14499  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  تيشناسي تربيروان 20 - 
 پيام نور 14500  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

مركز تربت  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 14501  حيدريه

 پيام نور 14502  مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14503  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14504  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14505  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  ربيتيشناسي تروان 20 - 
 پيام نور 14506  مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 شناسي تربيتيروان 20 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 پيام نور 14507  ياسوج

 پيام نور 14508  مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14509  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14510  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14511  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي ي تربيتيشناسروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14512  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14513  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14514  شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14515  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14516  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14517  اريس -موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14518  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14519  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي تربيتيروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14520  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي تربيتيروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14521  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  شناسي تربيتيروان 20 - 
 - 20  غيرانتفاعي  14522  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي تربيتيروان
 - 20  غيرانتفاعي  14523  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك   شناسي تربيتيروان
 - 20  غيرانتفاعي  14524  اصفهان -سسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا مو شناسي تربيتيروان

 غيرانتفاعي 14525  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي تربيتيروان 20 - فقط زن
 - 20  غيرانتفاعي  14526  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسي تربيتيروان
 - 20  غيرانتفاعي  14527  رامسر -سسه غيرانتفاعي رحمان مو شناسي تربيتيروان
 - 20  غيرانتفاعي  14528  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين   شناسي تربيتيروان
 غيرانتفاعي 26527  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 5 -  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
وضيحاتت  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14529  دانشگاه اروميه حسابداري 8 -  
 روزانه 14530  دانشگاه اصفهان حسابداري 3 - 

 روزانه 14531  تهران -خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) (ويژه حسابداري 14 - فقط زن
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   حسابداري 10 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14532  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14533  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 6 - 
 روزانه 14534  قزوين -ي (ره ) دانشگاه بين المللي امام خمين حسابداري 8 - 
 روزانه 14535  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 3 - 

 روزانه 14536  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14537  دانشگاه تهران حسابداري 8 - 

 روزانه 14538  )دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم حسابداري 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 14539  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  حسابداري 20 -

 روزانه 14540  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14541  كرمانشاه -ازي دانشگاه ر حسابداري 16 - 
 روزانه 14542  دانشگاه سمنان حسابداري 15 - 
 روزانه 14543  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 18 - 
 روزانه 14544  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 15 - 
 روزانه 14545  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 - 
 روزانه 14546  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  داريحساب 5 - 

 روزانه 14547  دانشگاه شيراز حسابداري 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 14548  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 8 - 
 روزانه 14549  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 8 - 

 روزانه 14551  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط مرد
 روزانه 14550  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن

 روزانه 14552  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 20 - 
 روزانه 14553  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 
 روزانه 14554  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 13 - 
 روزانه 14555  سنجانرف -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 5 - 
 روزانه 14556  دانشگاه يزد حسابداري 6 - 
 نوبت دوم 14557  دانشگاه اروميه حسابداري 3 - 
 نوبت دوم 14558  دانشگاه اصفهان حسابداري 3 - 

 نوبت دوم 14559  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 7 - فقط زن
ط زنفق -توضيحات در انتهاي دفترچه   حسابداري 4 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14560  تحصيل شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14561  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14562  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14563  ندانشگاه تهرا حسابداري 6 - 

 نوبت دوم 14564  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14565  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14566  دانشگاه سمنان حسابداري 10 - 
 نوبت دوم 14567  زاهدان -و بلوچستان  دانشگاه سيستان حسابداري 9 - 
 نوبت دوم 14568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 1 - 
 نوبت دوم 14569  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 3 - 
 نوبت دوم 14570  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 3 - 

 نوبت دوم 14571  دانشگاه قم حسابداري 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14572  دانشگاه قم حسابداري 3 - مردفقط 

 نوبت دوم 14573  سنندج -دانشگاه كردستان  حسابداري 9 - 
 نوبت دوم 14574  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 
 نوبت دوم 14575  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 9 - 
 نوبت دوم 14576  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 2 - 
 نوبت دوم 14577  دانشگاه يزد حسابداري 2 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي دولتي 14578  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 40 -
 مجازي دولتي 14579  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 14580  دانشگاه اروميه حسابداري 8 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 14581  دانشگاه اصفهان حسابداري 1 - 

 پرديس خودگردان 14582  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 حسابداري 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14583  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 14584  دانشگاه سمنان حسابداري 5 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 14585  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14586  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14588  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 14589  گاه قمدانش حسابداري 10 - خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14590  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن
 پرديس خودگردان 14591  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14592  دانشگاه يزد حسابداري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14593 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14594  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14595  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14596  مركز مشهد -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14597  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14598  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14599  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14600  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 

 مجازي پيام نور 14601 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14602  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14603  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14604  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 14605  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14606  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14607  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حسابداري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
تفاعيغيران 14608  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حسابداري 20 -   

 غيرانتفاعي 14609  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 14610  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 -

 غيرانتفاعي 14611  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14612  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14613  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14614  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حسابداري 20 - 
رانتفاعيغي 14615  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حسابداري 20 -   
 غيرانتفاعي 14616  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14617  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14618  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14619  اروميه -ي آذرآبادگان موسسه غيرانتفاع حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14620  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14621  موسسه غيرانتفاعي آمل حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14622  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14623  ساري -اديب مازندران  موسسه غيرانتفاعي حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14624  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14625  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14626  همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14627  جهرم -سسه غيرانتفاعي انديشه مو حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14628  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14629  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14630  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14631  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14632  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14633  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14634  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14635  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  داريحساب 20 - 
 غيرانتفاعي 14636  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14637  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14638  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14639  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14640  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا م  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 14641  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14642  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14643  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14644  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14645  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14646  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  حسابداري 20 - 

ـ كرج موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه حسابداري 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 14647  خواهران) 
 غيرانتفاعي 14648  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14649  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14650  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14651  آمل -منگان موسسه غيرانتفاعي س حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14652  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14653  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14654  موسسه غيرانتفاعي شاهرود حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14655  گنبدكاووس -تان موسسه غيرانتفاعي شرق گلس حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14656  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14657  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14658  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14659  اصفهان -سه غيرانتفاعي صبح صادق موس حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14660  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14661  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14662  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14663  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14664  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14665  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14666  اروميه -م و فن موسسه غيرانتفاعي عل حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14667  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14668  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14669  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14670  كرمان -ه غيرانتفاعي فرهيختگان موسس حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14671  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14672  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14673  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14674  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14675  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14676  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14677  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14678  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14679  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14680  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14681  رفيهآستانه اش -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14682  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14683  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14684  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14685  زاهدان -فاعي هاتف موسسه غيرانت حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14686  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14687  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14688  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14689  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) حسابداري 20 - فقط زن
 حسابداري 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 14690  تهران)

يرانتفاعيغ 14691  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حسابداري 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد   
 غيرانتفاعي 14692  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14693  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14694  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14695  كآبي -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14696  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14697  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14698  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14699  قوچان -نظامي  موسسه غيرانتفاعي حكيم حسابداري 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 14700  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14701  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14702  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14703  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14704  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14705  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14706  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14707  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14708  زنجان -حمن صوفي رازي موسسه غيرانتفاعي عبدالر حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14709  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14710  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابداري 20 - 
عيغيرانتفا 14711  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 20 -   
 غيرانتفاعي 14712  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14713  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14714  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14715  خميني شهر اصفهان -سالم موسسه غيرانتفاعي فيض اال حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14716  موسسه غيرانتفاعي قشم حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14717  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14718  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14719  اردبيل -فاعي مقدس اردبيلي موسسه غيرانت حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14720  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14721  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  حسابداري 20 - 

مجازي  14722  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حسابداري 40 - آموزش محور
رانتفاعيغي  

 ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14723  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 8 -  فقط زن

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 14724  دانشگاه تهران حسابرسي 6 -
 روزانه 14725  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14726  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 - 
 روزانه 14727  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 6 - 
 روزانه 14728  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 6 - 

 نوبت دوم 14729  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 4 - فقط زن
يريت تهرانمحل تحصيل دانشكده مد  نوبت دوم 14730  دانشگاه تهران حسابرسي 2 -

 نوبت دوم 14731  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14732  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 1 - 
 نوبت دوم 14733  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 4 - 
 نوبت دوم 14734  ه فردوسي مشهددانشگا حسابرسي 3 - 

 پرديس خودگردان 14735  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14736  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابرسي 20 - 
يغيرانتفاع 14737  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابرسي 20 -   
 غيرانتفاعي 14738  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14739  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 14740  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 -

 غيرانتفاعي 14741  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  سابرسيح 20 - 
 غيرانتفاعي 14742  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14743  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14744  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14745  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  برسيحسا 20 - 
 غيرانتفاعي 14746  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14747  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14748  دبجنور -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14749  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14750  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14751  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14752  ارگلبه -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14753  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14754  موسسه غيرانتفاعي كار حسابرسي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14755  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14756  اصفهان -يرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا موسسه غ حسابرسي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 14757  آبيك -ي بصير موسسه غيرانتفاع حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14758  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14759  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14760  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14761  تنكابن -رانتفاعي شفق موسسه غي حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14762  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14763  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 20 - 
يغيرانتفاع 14764  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابرسي 20 -   
 غيرانتفاعي 14765  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 20 - 

 ) 3مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14766  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 7 -  

 روزانه 14767  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت 9 - فقط زن
 روزانه 14768  شگاه ايالمدان حسابداري مديريت 8 - 
 روزانه 14769  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - 
 روزانه 14770  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14771  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 6 - 
ومنوبت د 14772  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 3 -   

 نوبت دوم 14773  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14774  دانشگاه ايالم حسابداري مديريت 4 - 
 نوبت دوم 14775  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 1 - 
 نوبت دوم 14776  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 4 - 
 نوبت دوم 14777  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 3 - 

 پرديس خودگردان 14778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14779  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14780  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  داري مديريتحساب 20 - 
 غيرانتفاعي 14781  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14782  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14783  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14784  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14785  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14786  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14787  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14788  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14789  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14790  گنبدكاووس -لستان موسسه غيرانتفاعي شرق گ حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14791  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14792  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14793  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14794  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14795  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي  حسابداري مديريت 20 - 

 ) 4مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14796  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 -  
 نوبت دوم 14797  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 3 - 
 پرديس خودگردان 14798  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 غيرانتفاعي 14799  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

 ) 1(كد ضريب  مطالعات زنان - 1137
 روزانه 14800  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 -  

 روزانه 14801  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 8 - فقط زن
 روزانه 14802  تحصيل كرج)تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 
 روزانه 14803  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 

 روزانه 14804  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   دهمطالعات زنان گرايش زن و خانوا 6 -

تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14805  تحصيل شعبه اروميه)

 روزانه 14806  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - 
 روزانه 14807  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 روزانه 14808  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انوادهمطالعات زنان گرايش زن و خ 10 - 

 روزانه 14809  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14810  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - 
 نوبت دوم 14811  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - 

 نوبت دوم 14812  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ممطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسال 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14813  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 
 نوبت دوم 14814  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 

 نوبت دوم 14815  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  و خانواده مطالعات زنان گرايش زن 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14816  دانشگاه تهران مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 
 نوبت دوم 14817  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14818  تبريز -گاه شهيد مدني آذربايجان دانش مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 
 نوبت دوم 14819  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 14820  خودگردان واقع در كرج)

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14821  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14822  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14823  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14824  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش  -نتهاي دفترچه توضيحات در ا

 مجازي غيرانتفاعي 14825  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 20 - محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

رانتفاعيمجازي غي 14826  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 20 - محور  

 ) 1مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14827  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -  

 روزانه 14828  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14829  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14830  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - 
شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 روزانه 14831  واحد قم -اي جمهوري اسالمي ايران دانشكده صدا و سيم اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -
 روزانه 14832  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 

پذيرش دانشجو در اين رشته فقط از 
شاغلين رسمي سپاه پاسداران انقالب 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -اسالمي 
 فقط زن

 روزانه 14833  تهران -ين (ع ) دانشگاه جامع امام حس مطالعات فرهنگي و رسانه 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 14834  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 -

 روزانه 14835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 - 
 نوبت دوم 14836  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 

 نوبت دوم 14837  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14838  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  8 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  -ه طالب ويژ
 نوبت دوم 14839  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - فقط مرد -

 نوبت دوم 14840  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 3 - 
 نوبت دوم 14841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 8 - 

 پرديس خودگردان 14842  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14843  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14844  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14845  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14846  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 14847  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - فقط مرد -ي دفترچه شرايط در انتها
 غيرانتفاعي 14848  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14849  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 

 غيرانتفاعي 14850  قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  ارتباطات گرايش حج و زيارت 20 - محل تحصيل واحد قم
غيرانتفاعيمجازي  14851  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط مرد -آموزش محور   

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 14852  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط زن -محور 

 غيرانتفاعي 26528  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 7 -  
 ) 2رتباطات اجتماعي (كد ضريب مجموعه علوم ا - 1138

 روزانه 14853  دانشگاه تهران مديريت رسانه 7 -  
 روزانه 14855  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 14854  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 45 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14856  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 8 - 
 نوبت دوم 14857  دانشگاه تهران مديريت رسانه 3 - 

 نوبت دوم 14858  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14859  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 4 - 
 مديريت رسانه 7 - 

ن (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهرا
 پرديس خودگردان 14860  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 14861  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 
 مجازي پيام نور 14862  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 14863  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت رسانه 20 - رايط در انتهاي دفترچهش
 غيرانتفاعي 14864  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 20 - 

انتفاعيغير 14865  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مديريت رسانه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 ) 3مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138
 روزانه 14866  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 12 -  

 روزانه 14867  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14868  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 5 - فقط زن -نتهاي دفترچه شرايط در ا

 نوبت دوم 14869  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 8 - 
 نوبت دوم 14870  جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي  روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 14871  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14872  مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 14873  تهران -عي سوره دانشگاه غيرانتفا نگاريروزنامه 20 - 

 ) 1مجموعه مددكاري اجتماعي (كد ضريب  - 1139
 روزانه 14874  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 12 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14875  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 14876  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ماعيمديريت خدمات اجت 8 - 
 نوبت دوم 14877  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14878  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14879  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب مديريت خدمات اجتماعي 4 - 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 14880  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -  
 روزانه 14881  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 روزانه 14882  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - فقط زن
 روزانه 14883  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 روزانه 14884  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 روزانه 14885  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14886  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  يش بازاريابيمديريت بازرگاني گرا 8 - 
 روزانه 14887  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14888  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14889  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 16 - 
 روزانه 14890  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
 روزانه 14891  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 

 روزانه 14892  هرانت -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14893  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 روزانه 14894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 11 - 

 روزانه 14896  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 14897  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

 روزانه 14898  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن
 روزانه 14899  دانشگاه قم ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 10 - فقط مرد

 روزانه 14900  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 9 - 
 روزانه 14901  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14902  آباد خرم -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14903  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 14904  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 14905  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 روزانه 14906  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 10 - 
 روزانه 14907  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   صيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تح  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 روزانه 14908  قم -خواهران) 
 روزانه 14909  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 
 روزانه 14910  دانشگاه تربيت مدرس الملليگرايش بازرگاني بين مديريت بازرگاني 5 - 

 روزانه 14911  دانشگاه تربيت مدرس الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14912  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 14913  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - ط در انتهاي دفترچهشراي
 روزانه 14914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 روزانه 14915  بلسربا -دانشگاه مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 روزانه 14916  قم -خواهران) 
 روزانه 14917  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 14918  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 12 - 
 روزانه 14919  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 

 روزانه 14920  ه قمدانشگا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط مرد
 روزانه 14921  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط زن
 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن

دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 
 روزانه 14922  قم -خواهران) 

 روزانه 14923  دانشگاه اروميه تراتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت اس 5 - 
 روزانه 14924  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 14925  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 -
 روزانه 14926  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 روزانه 14927  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 6 محل تحصيل تهران
 روزانه 14928  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 

 روزانه 14929  تهران -دانشگاه شاهد  يش مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گرا 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 
 روزانه 14931  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 6 - 
 روزانه 14932  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش  6 - 

 روزانه 14933  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط مرد
 روزانه 14934  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 11 - فقط زن

 روزانه 14935  سنندج -كردستان دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - 
 روزانه 14936  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 
 روزانه 14937  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 روزانه 14938  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 روزانه 14939  قم -خواهران) 
 روزانه 14940  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 5 - 

 رگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش باز 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 روزانه 14941  قم -خواهران) 
 روزانه 14942  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 15 - 
 روزانه 14943  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 6 - 
 روزانه 14944  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ش كارآفرينيمديريت بازرگاني گراي 13 - 

 روزانه 14945  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط مرد
 روزانه 14946  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط زن

 روزانه 14947  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 6 - 
 روزانه 14948  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - 

 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 روزانه 14949  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 14950  اروميهدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14951  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 نوبت دوم 14952  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14953  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14954  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14955  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 14956  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 نوبت دوم 14957  تهران -دانشگاه خوارزمي  بازاريابي مديريت بازرگاني گرايش 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14958  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14959  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 نوبت دوم 14960  نزاهدا -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 

 نوبت دوم 14961  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 ره تحصيليدو  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 14962  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - 
 نوبت دوم 14963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 
 نوبت دوم 14964  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 
 نوبت دوم 14965  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14966  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14967  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 نوبت دوم 14968  بابلسر -دانشگاه مازندران  زرگاني گرايش بازاريابيمديريت با 1 - 
 نوبت دوم 14969  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14970  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14971  بندر عباس -گاه هرمزگان دانش مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14972  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 نوبت دوم 14973  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 14974  دانشگاه تبريز الملليگاني بينمديريت بازرگاني گرايش بازر 2 - 
 نوبت دوم 14975  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14976  تهران -دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14977  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 
 نوبت دوم 14978  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن
حضرت معصومه(س) (ويژه دانشكده علوم انساني و هنر 

 نوبت دوم 14979  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 14980  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14981  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 
 نوبت دوم 14982  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - 

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 نوبت دوم 14983  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 14984  دانشگاه اروميه رايش مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گ 2 - 
 نوبت دوم 14985  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 14986  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 -
 نوبت دوم 14987  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ش مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گراي 5 - 
 نوبت دوم 14988  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 2 محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 14989  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - 

 نوبت دوم 14990  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14991  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1 - 
منوبت دو 14992  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   
 نوبت دوم 14993  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 - 
 نوبت دوم 14994  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1 - 
 نوبت دوم 14995  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 
 نوبت دوم 14996  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  يت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمدير 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 نوبت دوم 14997  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 14998  اروميهدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 2 - 

 مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 نوبت دوم 14999  قم -خواهران) 
 نوبت دوم 15000  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 - 
 نوبت دوم 15001  سنندج -گاه كردستان دانش مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 1 - 
 نوبت دوم 15002  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 - 

 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - فقط زن
دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه 

 نوبت دوم 15003  قم -خواهران) 
 مجازي دولتي 15004  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 40 - آموزش محور
محل تحصيل دانشكده  -آموزش محور 
 مديريت تهران

 مجازي دولتي 15005  دانشگاه تهران الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 25 -
 مجازي دولتي 15006  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 30 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15007  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 - 
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15008  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -

 يابيمديريت بازرگاني گرايش بازار 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15009  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 15010  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - در تهران

 اريابيمديريت بازرگاني گرايش باز 12 - 
زاهدان (محل تحصيل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 15011  پرديس خودگردان در چابهار)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
ومد  اول

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15012  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 15013  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 15014  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
دانپرديس خودگر 15015  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 15016  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15017  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15018  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15019  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 -

 پرديس خودگردان 15020  ربيت مدرسدانشگاه ت الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 در تهران
 پرديس خودگردان 15021  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15022  تهران -دانشگاه شاهد  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  4 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15023  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 12 - 
اهدان (محل تحصيل ز -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 15024  پرديس خودگردان در چابهار)

 پرديس خودگردان 15025  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - 
گردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 15026  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 15027  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 6

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15028  تهران -دانشگاه شاهد  ديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكم 4 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15029  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15030  دانشگاه اروميه ني گرايش بازرگاني داخليمديريت بازرگا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 15031  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15032  مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15033  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15034  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15035  احد ريو -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15036  مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15037  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15038  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريابيمديريت بازرگاني گرايش بازا 8 - 
 پيام نور 15039  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15040  مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15041  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15042  واحد علي آباد كتول -دانشگاه پيام نور استان گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15043  مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15044  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15045  واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15046  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15047  واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 15048  واحد قشم -تان هرمزگان دانشگاه پيام نور اس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 15049  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15050  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15051 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 پيام نور 15052  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15053  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15054  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15055  ز گرمسارمرك -دانشگاه پيام نور استان سمنان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15056  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15057  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15058  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليبازرگاني گرايش بازرگاني بينمديريت  20 - 
 پيام نور 15059  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15060  مركز خوانسار -شگاه پيام نور استان اصفهان دان مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15061  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
رپيام نو 15062  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -   
 پيام نور 15063  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 15064  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15065  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15066  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  تجارت الكترونيكي مديريت بازرگاني گرايش 8 - 
 پيام نور 15067  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15068  مركز بابل -دران دانشگاه پيام نور استان مازن مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15069  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15070  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15071  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  گاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت بازر 8 - 
 پيام نور 15072  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15073  مركز پرند -ان دانشگاه پيام نور استان تهر مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 پيام نور 15074  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15075  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15076  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  گاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت بازر 8 - 
 پيام نور 15077  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15078  مركز بابل -استان مازندران دانشگاه پيام نور  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15079  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15080  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15081  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخليمدي 8 - 
 پيام نور 15082  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15083  واحد ري -ران دانشگاه پيام نور استان ته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15084  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15085  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15086  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اني گرايش بازرگاني داخليمديريت بازرگ 8 - 
 پيام نور 15087  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15088  واحد قشم -هرمزگان دانشگاه پيام نور استان  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15089  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15090  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15091  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آفرينيمديريت بازرگاني گرايش كار 8 - 
 پيام نور 15092  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
رپيام نو 15093  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -   
 پيام نور 15094  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15095  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15096  مركز بابل -تان مازندران دانشگاه پيام نور اس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15097  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 غيرانتفاعي 15098  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15099  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  ريابيمديريت بازرگاني گرايش بازا 20 - 

 غيرانتفاعي 15100  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15101  نور -ي دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نور مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15102  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 15103  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -

 غيرانتفاعي 15104  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15105  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
يرانتفاعيغ 15106  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -   

 غيرانتفاعي 15107  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15108  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15109  آبيك -ن جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانتفاعي غياث الدي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15110  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15111  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15112  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  بيمديريت بازرگاني گرايش بازاريا 20 - 
 غيرانتفاعي 15113  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15114  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15115  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير ي گرايش بازاريابيمديريت بازرگان 10 - 
 غيرانتفاعي 15116  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15117  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15118  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  يريت بازرگاني گرايش بازاريابيمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15119  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15120  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15121  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15122  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15123  استان قزوينتاكستان  -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
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 غيرانتفاعي 15124  تبريز -نيلوفري آذربايجان موسسه غيرانتفاعي چرخ  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15125  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15126  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15127  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  يابيمديريت بازرگاني گرايش بازار 20 - 
 غيرانتفاعي 15128  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15129  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15130  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني 20 - 
 غيرانتفاعي 15131  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15132  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15133  ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15134  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15135  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15136  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15137  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
يرانتفاعيغ 15138  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -   
 غيرانتفاعي 15139  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15140  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15141  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15142  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15143  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15144  كرمانشاه -ي شهيد رضاييموسسه غيرانتفاع مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15145  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15146  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15147  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 15148  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15149  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15150  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15151  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15152  كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15154  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15153  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15155  مشهد -رانتفاعي كاويان موسسه غي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15156  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15157  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15158  گرگان -غيرانتفاعي گلستان  موسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15159  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15160  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15161  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  يش بازاريابيمديريت بازرگاني گرا 20 - 
 غيرانتفاعي 15162  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15163  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15164  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - قط زنف
 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 15165  تهران)

 غيرانتفاعي 15166  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15167  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
انتفاعيغير 15168  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -   
 غيرانتفاعي 15169  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15170  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15171  انقوچ -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15172  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15173  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15174  رامسر -اعي رحمان موسسه غيرانتف مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15175  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15176  خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15177  زنجان -سه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي موس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15178  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15179  پلدختر لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15180  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15181  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15182  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
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 غيرانتفاعي 15183  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15184  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15185  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15186  تهران -خاتم دانشگاه غيرانتفاعي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15187  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15188  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15189  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  الملليي گرايش بازرگاني بينمديريت بازرگان 20 - 
 غيرانتفاعي 15190  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15191  تبريز -يرموسسه غيرانتفاعي الغد الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - 
 غيرانتفاعي 15192  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15193  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15194  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  الملليگاني بينمديريت بازرگاني گرايش بازر 20 - 
 غيرانتفاعي 15195  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15196  مشهد -طهر موسسه غيرانتفاعي خردگرايان م الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15197  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15198  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15199  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  المللياني بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگ 20 - 
 غيرانتفاعي 15200  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15201  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15202  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15203  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15204  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  الملليي بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگان 20 - 
 غيرانتفاعي 15205  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15206  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 15207  تهران)
 غيرانتفاعي 15208  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15209  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15210  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15211  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  الملليبينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  20 - 
 غيرانتفاعي 15212  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
يرانتفاعيغ 15213  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -   
 غيرانتفاعي 15214  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15215  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15216  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  گرايش تجارت الكترونيكي مديريت بازرگاني 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15217  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15218  اروميه -گان موسسه غيرانتفاعي آذرآباد مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15219  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15220  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15221  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  رت الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجا 20 - 
 غيرانتفاعي 15222  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15223  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15224  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15225  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15226  آستانه اشرفيه -مهر آستان  موسسه غيرانتفاعي مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15227  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15228  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15229  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15230  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15231  قوچان - موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15232  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15233  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15234  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  رگاني گرايش تجارت الكترونيكيمديريت باز 20 - 

 غيرانتفاعي 15235  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15236  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  اتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت استر 15 - فقط مرد

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 15237  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 -
 غيرانتفاعي 15238  اصفهان -اعي شيخ بهايي دانشگاه غيرانتف مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15239  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15240  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15241  همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  ني گرايش مديريت استراتژيكمديريت بازرگا 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 135  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 15242  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  ازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت ب 20 - 
 غيرانتفاعي 15243  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15244  دكاووسگنب -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 

 غيرانتفاعي 15245  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15246  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15247  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  يريت استراتژيكمديريت بازرگاني گرايش مد 20 - 
 غيرانتفاعي 15248  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
رانتفاعيغي 15249  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -   

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 15251  تهران)
عيغيرانتفا 15250  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد   

 غيرانتفاعي 15252  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 26524  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -  

 غيرانتفاعي 15253  اصفهان -اصفهاني  موسسه غيرانتفاعي راغب مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15254  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15255  زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15256  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  رگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت باز 20 - 
 غيرانتفاعي 15257  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15258  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15259  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15260  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15261  رويان نور -يرانتفاعي مازيار موسسه غ مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15262  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15263  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15264  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  زرگاني گرايش كارآفرينيمديريت با 20 - 
 غيرانتفاعي 15265  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
انتفاعيغير 15266  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -   
 غيرانتفاعي 15267  كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15268  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15269  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15270  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15271  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 15272  تهران -اعي مجازي مهر البرز موسسه غيرانتف مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15273  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15274  تهران -نور طوبي موسسه غيرانتفاعي مجازي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15275  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15276  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15277  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15278  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15279  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15280  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 -  

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15281  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 -
 روزانه 15282  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 15283  تهران -وارزمي دانشگاه خ مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15284  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 16 - 

 روزانه 15285  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه مناب 5 - 

 روزانه 15287  دانشگاه شيراز مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15288  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - 

برابر  -اجا مختص كاركنان شاغل مرد ن
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

 فقط مرد -دفترچه 

 مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 15289  اسالمي ايران

 روزانه 15290  دانشگاه فردوسي مشهد ريت دولتي گرايش توسعه منابع انسانيمدي 6 - 
 روزانه 15291  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 12 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15292  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 5 -
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 -   روزانه 15293  دانشگاه تربيت مدرس

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 15294  دانشگاه تربيت مدرس
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام د  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 -   روزانه 15295  دانشگاه تهران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 12 -   روزانه 15296  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 - دفترچهشرايط در انتهاي   روزانه 15297  تهران -دانشگاه شاهد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 -   روزانه 15298  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15299  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   روزانه 15300  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
 روزانه 15301  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - 
 روزانه 15302  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 15 - 

ت تهرانمحل تحصيل دانشكده مديري  روزانه 15303  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 -
 روزانه 15304  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 10 - 
 روزانه 15305  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 روزانه 15306  رفسنجان -ولي عصر(عج)  دانشگاه مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 15 - 
 روزانه 15307  دانشگاه اردكان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 
 روزانه 15308  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15309  دانشگاه تهران مانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار ساز 5 -
 روزانه 15310  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 5 - 
 روزانه 15311  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 - 
 روزانه 15312  بندر عباس -انشگاه هرمزگان د مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 
 روزانه 15313  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

ي استخدام وزارت دفاع و پشتيبان
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 روزانه 15314  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -ران. جمهوري اسالمي اي
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 15315  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت بحران 30 -

 روزانه 15316  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 11 - 
زانهرو 15317  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 9 -   

 روزانه 15318  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 3 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 15319  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران بت دومنو 15320  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -  
 نوبت دوم 15321  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15322  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15323  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  وسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش ت 8 - 

 نوبت دوم 15324  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 - 
 نوبت دوم 15326  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 - 
 نوبت دوم 15327  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15328  ندانشگاه تهرا مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 2 -
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 2 -   نوبت دوم 15329  دانشگاه تهران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 -   نوبت دوم 15330  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15331  تهران -ه شاهد دانشگا
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 1 -   نوبت دوم 15332  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 -   نوبت دوم 15333  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
 نوبت دوم 15334  ندانشگاه اصفها مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
 نوبت دوم 15335  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15336  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 -
 نوبت دوم 15337  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 
 نوبت دوم 15338  دانشگاه اردكان ت دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديري 3 - 
 نوبت دوم 15339  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 3 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15340  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 2 -
 نوبت دوم 15341  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ت دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديري 1 - 
 نوبت دوم 15342  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 15343  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 5 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 
و شرايط علمي الزم (درج شده در 

مالك اشتر) به سايت دانشگاه صنعتي 
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 تهران

 نوبت دوم 15344  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 5 -

 نوبت دوم 15345  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 1 - 
محل تحصيل دانشكده  -آموزش محور 
 مجازي دولتي 15346  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - مديريت تهران

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 15347  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - محور

 پرديس خودگردان 15348  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - يل تهرانمحل تحص
 پرديس خودگردان 15349  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

حل تحصيل م -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15350  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15351  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تي گرايش خط مشي گذاري عموميمديريت دول 5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15352  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 12 -   پرديس خودگردان 15353  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان  پرديس خودگردان 15354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15355  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 15356  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 15357  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 15358  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ع انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه مناب 20 - 
 پيام نور 15359  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15360  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15361  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15362  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15363  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  8 - 
 پيام نور 15364  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15365  مركز بيرجند -ن جنوبي دانشگاه پيام نور استان خراسا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15366  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15367  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15368  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تي گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دول 8 - 
 پيام نور 15369  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15370  مركز كرمان -ان دانشگاه پيام نور استان كرم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15371  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15372  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15373  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گراي 8 - 
 پيام نور 15374  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15375  دليجان مركز -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15376  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15377  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15378  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  رايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گ 8 - 
 پيام نور 15379  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15380  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15381  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15382  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
هاي دولتينمديريت دولتي گرايش طراحي سازما 8 -   پيام نور 15383  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15384  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15385  واحد ماهدشت -البرز  دانشگاه پيام نور استان
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15386  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15387  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
هاي دولتيت دولتي گرايش طراحي سازمانمديري 8 -   پيام نور 15388  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15389  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15390  مركز سيرجان -يام نور استان كرمان دانشگاه پ
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ي دولتيهامديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15391  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15392  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15393  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15394  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15395  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
هاي دولتيسازمانمديريت دولتي گرايش طراحي  8 -   پيام نور 15396  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15397  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15398  مهريز مركز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   پيام نور 15399  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 15400  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15401  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بودجه و ماليه عمومي مديريت دولتي گرايش 8 - 
 پيام نور 15402  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15403  تهران غرب -ران دانشگاه پيام نور استان ته مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15404  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15405  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15406  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رايش بودجه و ماليه عموميمديريت دولتي گ 8 - 
 پيام نور 15407  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15408  مركز رشت -ن دانشگاه پيام نور استان گيال مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15409  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15410  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15411  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  ودجه و ماليه عموميمديريت دولتي گرايش ب 8 - 
 پيام نور 15412  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15413  كز ماليرمر -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15414  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15415  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15416  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  اليه عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و م 8 - 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15417  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15418  ين شهرمركز شاه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15419  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15420  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
گذاري عموميمديريت دولتي گرايش خط مشي  8 -   پيام نور 15421  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15422  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15423  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15424  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15425  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
وميمديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عم 8 -   پيام نور 15426  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15427  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -  م نورپيا 15428  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي   
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15429  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15430  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15431  مركز تفت -اه پيام نور استان يزد دانشگ
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15432  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -   پيام نور 15433  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه مديريت 8 -   پيام نور 15434  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15435  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15436  واحد ماهدشت -انشگاه پيام نور استان البرز د
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15437  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -  يام نورپ 15438  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان   
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15439  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15440  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و 8 -   پيام نور 15441  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15442  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15443  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15444  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15445  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
بيقي و توسعهمديريت دولتي گرايش مديريت تط 8 -   پيام نور 15446  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15447  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15448  تمركز تف -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15449  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 8 -   پيام نور 15450  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
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 پيام نور 15451  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15452  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت تحولمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15453  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
م نورپيا 15454  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -   
 پيام نور 15455  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15456  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15457  مركز شيراز -ارس دانشگاه پيام نور استان ف مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15458  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15459  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15460  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15461  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15462  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15463  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  دولتي گرايش مديريت تحول مديريت 8 - 
 پيام نور 15464  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15465  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15466  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15467  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15468  مركز خوي -تان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور اس مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15469  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15470  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15471  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15472  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15473  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  انيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازم 8 - 
 پيام نور 15474  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15475  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15476  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15477  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15478  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  8 - 
 پيام نور 15479  مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15480  مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15481  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15482  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15483  مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان  ازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار س 8 - 
 پيام نور 15484  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
يام نورپ 15485  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -   
 پيام نور 15486  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 غيرانتفاعي 15487  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15488  رانتفاعي ايوانكيدانشگاه غي مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15489  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15490  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15491  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  منابع انساني مديريت دولتي گرايش توسعه 20 - 
 غيرانتفاعي 15492  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15493  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15494  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15495  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15496  ساري -تفاعي روزبهان موسسه غيران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15497  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 15498  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15499  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  گرايش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15500  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
رانتفاعيغي 15501  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -   

 غيرانتفاعي 15502  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15503  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15504  شهركرد -غيرانتفاعي نور هدايت  موسسه مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15505  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15506  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15507  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس يريت دولتي گرايش توسعه منابع انسانيمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15508  گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15509  ستان استان قزوينتاك -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 20 - 

 غيرانتفاعي 15510  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 15 - فقط زن
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 15511  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15512  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15513  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  ديريت دولتي گرايش مديريت تحولم 20 - 
 غيرانتفاعي 15514  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15515  مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15516  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15517  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15518  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 غيرانتفاعي 15519  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 غيرانتفاعي 15520  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 

 غيرانتفاعي 15521  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15522  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط مرد

عيغيرانتفا 15523  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -   
 غيرانتفاعي 15524  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 
 غيرانتفاعي 15525  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15526  ايوانكي -لوي موسسه غيرانتفاعي مو مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 15527  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت اماكن متبركه مذهبي 20 - فقط مرد
 مجازي غيرانتفاعي 15528  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - آموزش محور

 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15529  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -  
 روزانه 15530  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 - 
 روزانه 15531  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 14 - 

 روزانه 15532  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - صيل تهرانمحل تح
 روزانه 15533  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 - 
 روزانه 15534  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - 
 روزانه 15535  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - 
 روزانه 15536  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - 
 روزانه 15537  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 - 
 روزانه 15538  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ايش تحقيق در عملياتمديريت صنعتي گر 12 - 
 روزانه 15539  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - 
 روزانه 15540  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 روزانه 15541  دانشگاه تهران عمليات مديريت صنعتي گرايش توليد و 5 - 
 روزانه 15542  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15543  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 روزانه 15544  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 روزانه 15545  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 11 - 

 روزانه 15546  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15547  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 12 - 
 روزانه 15548  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 روزانه 15549  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - 
 روزانه 15550  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 
 روزانه 15551  بابلسر -دانشگاه مازندران  عتي گرايش توليد و عملياتمديريت صن 7 - 

 روزانه 15552  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15554  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط مرد
 روزانه 15553  دانشگاه قم گرايش مديريت عملكردمديريت صنعتي  10 - فقط زن

 روزانه 15555  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15556  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 3 - 
 روزانه 15557  گاه تربيت مدرسدانش مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 - 

 روزانه 15558  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15559  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 - 

 روزانه 15560  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) نمديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15561  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15562  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 10 - فقط زن
وريديريت كيفيت و بهرهمديريت صنعتي گرايش م 5 -   روزانه 15563  دانشگاه تهران

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 15564  تهران -دانشگاه شاهد 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 -   روزانه 15565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
وريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهرهمديري 20 -   روزانه 15566  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 12 -   روزانه 15567  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15568  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 5 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 15569  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن
 روزانه 15570  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط مرد

 نوبت دوم 15571  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15572  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15573  بوشهر -فارس دانشگاه خليج  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - 
 نوبت دوم 15574  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15575  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15576  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - 
 نوبت دوم 15577  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15578  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 1 - 
بت دومنو 15579  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -   
 نوبت دوم 15580  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15581  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - 
 نوبت دوم 15582  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15583  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15584  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 1 - 
 نوبت دوم 15585  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
 نوبت دوم 15586  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تي گرايش توليد و عملياتمديريت صنع 4 - 
 نوبت دوم 15587  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15588  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 

 نوبت دوم 15589  تهران -دانشگاه شاهد  نعتي گرايش مديريت عملكردمديريت ص 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15590  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15591  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 2 - 
 نوبت دوم 15592  دانشگاه تهران ريت زنجيره تامينمديريت صنعتي گرايش مدي 2 - 

 نوبت دوم 15593  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15594  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 2 - محل تحصيل تهران
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -   نوبت دوم 15595  دانشگاه تهران

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 15596  تهران -دانشگاه شاهد 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 1 -   نوبت دوم 15597  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 12 -   نوبت دوم 15598  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15599  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 2 -
 ق در عملياتمديريت صنعتي گرايش تحقي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15600  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 15601  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - در تهران

 پرديس خودگردان 15602  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر
 پرديس خودگردان 15603  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
ان (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهر

 پرديس خودگردان 15604  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 15605  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - در تهران

 پرديس خودگردان 15606  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نعتي گرايش توليد و عملياتمديريت ص 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 15607  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 15608  رشت -دانشگاه گيالن  عتي گرايش توليد و عملياتمديريت صن 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15609  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 8 - 

 مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15610  ي امسال درتهران)البرزكرج صرفاوروديها

 پرديس خودگردان 15611  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 6 - محل تحصيل تهران

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 15612  سال درتهران)البرزكرج صرفاوروديهاي ام

وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 غيرانتفاعي 15614  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15615  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15616  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15617  دمشه -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15618  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15619  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15620  آمل -سمنگان موسسه غيرانتفاعي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15621  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 15622  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
عيغيرانتفا 15623  تهران)  

 غيرانتفاعي 15624  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15625  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15626  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  ر عملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق د 20 - 
 غيرانتفاعي 15627  زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15628  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15629  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15630  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15631  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  اتمديريت صنعتي گرايش توليد و عملي 20 - 
 غيرانتفاعي 15632  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15633  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15634  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ايش توليد و عملياتمديريت صنعتي گر 20 - 
 غيرانتفاعي 15635  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15636  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15637  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  يت صنعتي گرايش توليد و عملياتمدير 20 - 
 غيرانتفاعي 15638  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
فاعيغيرانت 15639  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -   
 غيرانتفاعي 15640  آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15641  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15642  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15643  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15644  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15645  كرمان -غيرانتفاعي فرهيختگان  موسسه مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15647  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15646  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15648  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15649  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - فقط زن
د (محل تحصيل واحد دماون -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 15650  تهران)
 غيرانتفاعي 15651  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15652  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15653  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15654  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15655  نقزوي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15656  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15657  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15658  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  اتمديريت صنعتي گرايش توليد و عملي 20 - 
 غيرانتفاعي 15659  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15660  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 20 - 
وريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهرهمديري 20 -   غيرانتفاعي 15661  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 -   غيرانتفاعي 15662  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 
وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 -   غيرانتفاعي 15663  فوالد شهر اصفهان -رانتفاعي صنعتي فوالد موسسه غي
 غيرانتفاعي 15664  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15665  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15666  موسسه غيرانتفاعي آمل گرايش مديريت پروژه مديريت صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 15667  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 

يغيرانتفاع 15668  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين  
 غيرانتفاعي 15670  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 15669  تهران)

 مجازي غيرانتفاعي 15671  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  ديريت صنعتي گرايش توليد و عملياتم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15672  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 10 -  فقط زن -نتهاي دفترچه توضيحات در ا
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
تهران (محل  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 15673  تحصيل شعبه اروميه)

 - 9 فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15674  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15675  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15676  دانشگاه تربيت مدرس

 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15677  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 8 محل تحصيل تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15678  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15679  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 14 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15680  زاهدان -ستان دانشگاه سيستان و بلوچ

 - 5 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه 15681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 مهندسي پيشرفت

- 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
وزانهر 15682  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   

 9 - فقط زن
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه 15683  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 7 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه 15684  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي ت فناوري اطالعات گرايش سيستممديري

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه 15685  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه 15686  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 -   روزانه 15687  تهران -شتي دانشگاه شهيد به
 - 3 

مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي 
 كسب و كار

 روزانه 15688  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي 

 كسب و كار
 روزانه 15689  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 7 
طالعات گرايش هوشمندي مديريت فناوري ا

 كسب و كار
 روزانه 15690  دانشگاه تهران

 8 - محل تحصيل تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي 

 كسب و كار
 روزانه 15691  تهران -دانشگاه خوارزمي 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 3 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
تهران (محل  -الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه

 نوبت دوم 15692  تحصيل شعبه اروميه)

 - 4 فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم 15693  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار

 الكترونيك
 نوبت دوم 15694  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

 - 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم 15695  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم 15696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 مهندسي پيشرفت

- 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم 15697  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 4 - فقط زن
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم 15698  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 3 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم 15699  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم 15700  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
هاي ت فناوري اطالعات گرايش سيستممديري

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم 15701  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 1 -   نوبت دوم 15702  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 3 

مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي 
 كسب و كار

 نوبت دوم 15703  دانشگاه تهران

 30 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي دولتي 15704  دانشگاه تربيت مدرس

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 40 - محور

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 مجازي دولتي 15705  ل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصي

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 40 - آموزش محور
ار مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و ك

 الكترونيك
 مجازي دولتي 15706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي دولتي 15707  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي دولتي 15708  هددانشگاه فردوسي مش

 40 - آموزش محور
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 مجازي دولتي 15709  دانشگاه فردوسي مشهد

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 15710  دانشگاه فردوسي مشهد
 30 - آموزش محور

اطالعات گرايش هوشمندي  مديريت فناوري
 كسب و كار

 مجازي دولتي 15711  دانشگاه تربيت مدرس
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 در تهران
8 - 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 پرديس خودگردان 15712  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 14 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 رونيكالكت
زاهدان (محل تحصيل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 15713  پرديس خودگردان در چابهار)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 15714  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 8 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پرديس خودگردان 15715  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
نپرديس خودگردا 15716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 پرديس خودگردان 15717  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15718  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 8 - در تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي 

 كسب و كار
 پرديس خودگردان 15719  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
م نورپيا 15720  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پيام نور 15721  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 پيام نور 15722  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
گرايش مديريت منابع  مديريت فناوري اطالعات

 اطالعاتي
 پيام نور 15723  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور 15724  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته اطالعاتي
 پيام نور 15725  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور 15726  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -   پيام نور 15727  تهران غرب -ن دانشگاه پيام نور استان تهرا
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -   پيام نور 15728  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
ورمجازي پيام ن 15729  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 10 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 مجازي پيام نور 15730  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
پيام نور مجازي 15731  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15732  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 - 20 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 غيرانتفاعي 15733  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
عات گرايش كسب و كار مديريت فناوري اطال

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 15734  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 15735  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 15736  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 15737  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 غيرانتفاعي 15738  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 20 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 غيرانتفاعي 15739  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 غيرانتفاعي 15740  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 غيرانتفاعي 15741  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
هاي ديريت فناوري اطالعات گرايش سيستمم

 اطالعاتي پيشرفته
 غيرانتفاعي 15742  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 اطالعاتي پيشرفته
 غيرانتفاعي 15743  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 15 - آموزش محور
ت گرايش مديريت منابع مديريت فناوري اطالعا

 اطالعاتي
مجازي  15744  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 غيرانتفاعي
 15 - آموزش محور

هاي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم
 اطالعاتي پيشرفته

مجازي  15745  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 غيرانتفاعي

اوري اطالعات گرايش مديريت دانشمديريت فن 15 - آموزش محور مجازي  15746  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 غيرانتفاعي

 ) 5مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15747  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -  

 روزانه 15748  دانشگاه تربيت مدرس لوژيمديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنو 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15749  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 - 

 روزانه 15750  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15751  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يش نوآوري تكنولوژيمديريت تكنولوژي گرا 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -انتهاي دفترچه در 
 تهران

 روزانه 15752  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 -

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 روزانه 15753  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 - مهندسي پيشرفت
شكده مديريت تهرانمحل تحصيل دان  روزانه 15754  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 -

 روزانه 15755  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 6 - 
 نوبت دوم 15756  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 - 

 نوبت دوم 15757  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 نوبت دوم 15758  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
ي وزارت دفاع شرايط عمومي و اختصاص

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 15759  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 -

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوبت دوم 15760  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 - مهندسي پيشرفت

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15761  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2 -
 نوبت دوم 15762  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ژي گرايش انتقال تكنولوژيمديريت تكنولو 4 - 

 مجازي دولتي 15763  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 30 - آموزش محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي دولتي 15764  ان (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 40 - محور
 مجازي دولتي 15765  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15766  دانشگاه تربيت مدرس مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 7 - 
 پرديس خودگردان 15767  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 15768  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 - 20 

هاي تحقيق و وژي گرايش سياستمديريت تكنول
 توسعه

 غيرانتفاعي 15769  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد 
 مجازي غيرانتفاعي 15770  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 40 - آموزش محور

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 146  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 15771  دانشگاه اروميه مديريت مالي 6 -  
 روزانه 15772  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 9 - فقط زن

به جذب در نيرو  پذيرفته شده متعهد
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 15773  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت مالي 20 -

 روزانه 15774  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 5 - محل تحصيل تهران
وزانهر 15775  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 -   
 روزانه 15776  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت مالي 5 - 
 روزانه 15777  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 10 - 
 روزانه 15778  دانشگاه يزد مديريت مالي 6 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نهروزا 15779  دانشگاه تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 6 -  
 روزانه 15780  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 15781  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 
محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15782  دانشگاه تهران يش بانكداريمالي گرا 6 -

 روزانه 15783  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 6 - 
 نوبت دوم 15784  دانشگاه اروميه مديريت مالي 2 - 

 نوبت دوم 15785  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 15786  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 15787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 1 - 
 نوبت دوم 15788  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 5 - 
 نوبت دوم 15789  دانشگاه يزد مديريت مالي 2 - 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15790  دانشگاه تهران ش مهندسي مالي و مديريت ريسكمالي گراي 6 -
 نوبت دوم 15791  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15792  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 3 - 
محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15793  دانشگاه تهران مالي گرايش بانكداري 6 -

 نوبت دوم 15794  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 4 - 
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي دولتي 15795  گاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانش مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 -

 پرديس خودگردان 15796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15797  دانشگاه يزد مديريت مالي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ندسي مالي و مديريت ريسكمالي گرايش مه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15798  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 15799  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 8 - 

 مديريت مالي 20 - 
مركز  -ان چهار محال و بختياري دانشگاه پيام نور است

 پيام نور 15800  شهركرد
 غيرانتفاعي 15801  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15802  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت مالي 20 - 
تفاعيغيران 15803  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت مالي 20 -   
 غيرانتفاعي 15804  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15805  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15806  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15807  تنكابن -ان موسسه غيرانتفاعي آيندگ مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15808  ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15809  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15810  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15811  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15812  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15813  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15814  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15815  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15816  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15817  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15818  آستانه اشرفيه -تان موسسه غيرانتفاعي مهر آس مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15819  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت مالي 20 - 

 مديريت مالي 15 - فقط زن
دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

 غيرانتفاعي 15820  تهران)
 غيرانتفاعي 15821  دماوند -غيرانتفاعي ارشاد  موسسه مديريت مالي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15822  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15823  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت مالي 20 - 
فاعيغيرانت 15824  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت مالي 20 -   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 15825  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15826  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  يمديريت مال 20 - 
 غيرانتفاعي 15827  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15828  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت مالي 20 - 
تفاعيغيران 15829  كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت مالي 20 -   
 غيرانتفاعي 15830  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 10 - 

 غيرانتفاعي 15831  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15832  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مالي و مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 15833  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15834  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15835  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15836  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 

 غيرانتفاعي 15837  سه غيرانتفاعي كارموس مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15838  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15839  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 

 غيرانتفاعي 15841  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - ل واحد دماوندمحل تحصي -فقط مرد 
 مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 15840  تهران)

 غيرانتفاعي 15842  تهران -نشگاه غيرانتفاعي خاتم دا مالي گرايش بانكداري 10 - 
 غيرانتفاعي 15843  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بانكداري 20 - 
 غيرانتفاعي 15844  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مالي گرايش بانكداري 20 - 
 غيرانتفاعي 15845  پرندك -موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش بيمه 20 - 
 غيرانتفاعي 15846  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  مالي گرايش بيمه 20 - 

مجازي  15847  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بانكداري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15848  دانشگاه ايالم كسب و كار جديدكارآفريني گرايش  5 -  
 روزانه 15849  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 

 روزانه 15850  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 15851  تهران -دانشگاه خوارزمي  ايش كسب و كار جديدكارآفريني گر 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15852  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15853  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 روزانه 15854  زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - 
 روزانه 15855  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - 
 روزانه 15856  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
نهروزا 15857  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 -   

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 مهندسي پيشرفت

 روزانه 15858  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -
 روزانه 15859  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
انهروز 15860  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 8 -   
 روزانه 15861  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش گردشگري 4 - 
 روزانه 15862  دانشگاه كاشان كارآفريني گرايش گردشگري 6 - 
 روزانه 15863  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 روزانه 15864  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
 روزانه 15865  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش سازماني كارآفريني 4 - 
 روزانه 15866  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش سازماني 6 - 

 روزانه 15867  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15868  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه كارآفريني گرايش سازماني 5 - 
 روزانه 15869  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 روزانه 15870  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 8 - 
 روزانه 15871  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 6 - 
 روزانه 15872  گنبد دانشگاه كارآفريني گرايش توسعه 15 - 
 روزانه 15873  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 10 - 
 روزانه 15874  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي - 8 محل تحصيل تهران

محل تحصيل دانشكده كار آفريني 
 روزانه 15875  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 8 - تهران

 نوبت دوم 15876  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 نوبت دوم 15877  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 - 

 نوبت دوم 15878  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 15879  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 - 
 نوبت دوم 15880  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ني گرايش كسب و كار جديدكارآفري 3 - 
 نوبت دوم 15881  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - 
 نوبت دوم 15882  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 - 
 نوبت دوم 15883  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ب و كار جديدكارآفريني گرايش كس 4 - 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوبت دوم 15884  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - مهندسي پيشرفت

بت دومنو 15885  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 -   
 نوبت دوم 15886  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 نوبت دوم 15887  دانشگاه كاشان كارآفريني گرايش گردشگري 3 - 
 نوبت دوم 15888  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 نوبت دوم 15889  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
 نوبت دوم 15890  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ي گرايش سازمانيكارآفرين 3 - 

 نوبت دوم 15891  تهران -دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 1 - 
 نوبت دوم 15893  دانشگاه تهران لالملكارآفريني گرايش بين 8 - 
 نوبت دوم 15894  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 8 - 
 نوبت دوم 15895  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 3 - 
 نوبت دوم 15896  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 8 - 

كار آفريني  محل تحصيل دانشكده
 نوبت دوم 15897  دانشگاه تهران مربيگري كسب و كار 7 - تهران

 مجازي دولتي 15898  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 25 - آموزش محور
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي دولتي 15899  ارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ف كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - محور
 مجازي دولتي 15900  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15901  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15902  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سب و كار جديدكارآفريني گرايش ك 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15903  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15904  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15905  اه تهراندانشگ كارآفريني گرايش سازماني 25 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15906  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 15907  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 25 - آموزش محور
تيمجازي دول 15908  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 25 - آموزش محور  
 مجازي دولتي 15909  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 25 - آموزش محور

 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15910  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 15911  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - در تهران

 پرديس خودگردان 15912  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فريني گرايش كسب و كار جديدكارآ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15914  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
س خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پردي

 پرديس خودگردان 15915  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 15916  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15917  اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش سازماني 6 - 

 پرديس خودگردان 15918  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15919  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 6 - 
 پرديس خودگردان 15920  تهران -دانشگاه خوارزمي  ش كسب و كار الكترونيكيكارآفريني گراي - 8 محل تحصيل تهران
 پيام نور 15921  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
م نورپيا 15922  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -   
 پيام نور 15923  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 پيام نور 15924  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
 پيام نور 15925  ركز بابلم -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 15926  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش سازماني 8 - 
 پيام نور 15927  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 پيام نور 15928  مركز بابل -ازندران دانشگاه پيام نور استان م كارآفريني گرايش توسعه 8 - 
 پيام نور 15929  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 20 - 
 پيام نور 15930  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 8 - 
 غيرانتفاعي 15931  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  يش كسب و كار جديدكارآفريني گرا 20 - 
 غيرانتفاعي 15932  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 
 غيرانتفاعي 15933  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 8عه مديريت (كد ضريب مجمو - 1142
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 12 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 روزانه 15934  دانشگاه اردكان

به جذب در نيرو پذيرفته شده متعهد 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 20 

مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 
 انساني اسالمي

 روزانه 15935  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 روزانه 15936  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 13 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 روزانه 15937  دانشگاه زنجان

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 روزانه 15938  بابلسر -دانشگاه مازندران 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 6 
منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و  مديريت

 وري منابع انسانيبهره
 روزانه 15939  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 20 

مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و 
 وري منابع انسانيبهره

 روزانه 15940  تهران -م حسين (ع ) دانشگاه جامع اما

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 6 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 روزانه 15941  دانشگاه تهران

 - 3 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 نوبت دوم 15942  دانشگاه اردكان

 2 - نمحل تحصيل تهرا
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 نوبت دوم 15943  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 نوبت دوم 15944  دانشگاه زنجان

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 6 
ملكرد و مديريت منابع انساني گرايش مديريت ع

 وري منابع انسانيبهره
 نوبت دوم 15945  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 6 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 نوبت دوم 15946  دانشگاه تهران

 6 - محل تحصيل تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پرديس خودگردان 15947  تهران -نشگاه خوارزمي دا

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15948  مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15949  دماوندمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15950 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15951  مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15952  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 پيام نور 15953  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
منابع انساني گرايش مديريت منابع  مديريت

 انساني اسالمي
 پيام نور 15954  مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 انساني اسالمي
 غيرانتفاعي 15955  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع 

 ساني اسالميان
 غيرانتفاعي 15956  قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15957  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15958  رشت -اهبرد شمال موسسه غيرانتفاعي ر

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15959  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
نتفاعيغيرا 15960  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)   

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت 

 استراتژيك منابع انساني
 غيرانتفاعي 15961  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 9مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 توضيحات

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

ه تحصيليدور  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 15962  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 -  
 روزانه 15963  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 - 
 نوبت دوم 15964  ه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگا ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 - 

 پرديس خودگردان 15965  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 10مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142
 روزانه 15966  ردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريانو مديريت بازرگاني دريايي 15 -  
 نوبت دوم 15967  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 15 - 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143
 روزانه 15968  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 12 -  
 روزانه 15969  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 15970  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 7 -
 روزانه 15971  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 روزانه 15972  تهران (محل تحصيل كرج) -زمي دانشگاه خوار مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 روزانه 15973  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 روزانه 15974  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 روزانه 15975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 - 
 روزانه 15976  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 روزانه 15977  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 7 - 
 روزانه 15978  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 12 - 
 روزانه 15979  اه اردكاندانشگ مشاوره گرايش مشاوره شغلي 12 - 
 روزانه 15980  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 5 - 
 روزانه 15981  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 - 
 روزانه 15982  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره شغلي 6 - 
 روزانه 15983  دانشگاه اردكان اوره خانوادهمشاوره گرايش مش 12 - 
 روزانه 15984  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 

 روزانه 15985  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - فقط زن
انهروز 15986  دانشگاه بجنورد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 -   
 روزانه 15987  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15988  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15989  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 روزانه 15990  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 15991  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 روزانه 15993  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 7 - 
 روزانه 15994  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 15995  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 - 
 روزانه 15996  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 روزانه 15997  سنندج -دانشگاه كردستان  نوادهمشاوره گرايش مشاوره خا 10 - 
 روزانه 15998  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 9 - 
 روزانه 15999  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
 روزانه 16000  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 16001  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 12 - 
 روزانه 16002  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 روزانه 16003  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 
 روزانه 16004  تهران -شگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 6 - 
 روزانه 16005  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 12 - 
 نوبت دوم 16006  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 3 - 
 نوبت دوم 16007  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 16008  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 7 - 
 نوبت دوم 16009  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 نوبت دوم 16010  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 16011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسهمشاوره گرايش مشاوره  1 - 
 نوبت دوم 16012  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 نوبت دوم 16013  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 16014  يلاردب -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - 
 نوبت دوم 16015  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 - 
 نوبت دوم 16016  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 16017  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 16018  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 

 نوبت دوم 16019  تهران -ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ( مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - فقط زن
 نوبت دوم 16020  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 نوبت دوم 16021  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 16022  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 16023  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 - 
 نوبت دوم 16024  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 16025  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 16026  سنندج -دانشگاه كردستان  وره خانوادهمشاوره گرايش مشا 4 - 
 نوبت دوم 16027  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 16028  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 نوبت دوم 16029  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 3 - 
 نوبت دوم 16030  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 3 - 
 نوبت دوم 16031  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 
 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 16032  اي امسال درتهران)البرزكرج صرفاوروديه

 پرديس خودگردان 16033  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 پرديس خودگردان 16034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16035  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ
 پرديس خودگردان 16036  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 5 - 

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
ل پرديس تهران (محل تحصي -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 16037  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 16038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16039  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16040  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16041  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 16042  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  درسهمشاوره گرايش مشاوره م 8 - 
 پيام نور 16043  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 پيام نور 16044  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 16045  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  ايش مشاوره شغليمشاوره گر 8 - 
 پيام نور 16046  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 پيام نور 16047  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16048  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16049  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 پيام نور 16050  ريمركز سا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 پيام نور 16051  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 پيام نور 16052  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 پيام نور 16053  مركز قزوين -استان قزوين دانشگاه پيام نور  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 - 
 غيرانتفاعي 16054  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

 غيرانتفاعي 16055  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 16056  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  اوره گرايش مشاوره خانوادهمش 20 - 
 غيرانتفاعي 16057  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

 غيرانتفاعي 16058  تهران -رفاه(ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفاعي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 16059  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
ـ سبزوار مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -   غيرانتفاعي 16060  موسسه غيرانتفاعي بيهق 
 غيرانتفاعي 16061  تاكستان استان قزوين -انتفاعي تاكستان موسسه غير مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16062  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16063  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16064  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  وادهمشاوره گرايش مشاوره خان 20 - 
 غيرانتفاعي 16065  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16066  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 
 غيرانتفاعي 16067  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  نوادهمشاوره گرايش مشاوره خا 20 - 
 غيرانتفاعي 16068  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - 

 ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144
 روزانه 16069  وم دريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و عل دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -  
 روزانه 16070  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 7 - 
 روزانه 16071  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 10 - 
 نوبت دوم 16072  ريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه د دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 10 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 16073  اه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگ دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 10 - 
 مجازي دولتي 16074  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 35 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 16075  مشهردانشگاه علوم و فنون دريايي خر دريانوردي گرايش حمل و نقل دريايي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16076  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريانوردي گرايش بندر و كشتيراني 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144
پذيرفته شده متعهد به جذب در 

شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 
  فقط مرد -اي دفترچه انته

- 8 
مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات 

 دريايي
 روزانه 16077  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
- 8 

مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات 
 دريايي

 نوبت دوم 16078  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

 ) 1زيست (كد ضريب محيط - 1146
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 16079  دانشگاه تهران

ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -   روزانه 16080  تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 8 -   روزانه 16081  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 16082  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 6 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران ي محيط زيستريزمحيط زيست گرايش برنامه 3 -  نوبت دوم 16083  دانشگاه تهران

ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 1 -   نوبت دوم 16084  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 -   نوبت دوم 16085  دانشگاه يزد

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 16086  دانشگاه تهران ريت محيط زيستمحيط زيست گرايش مدي 3 -
ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16087  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146
 روزانه 16088  دانشگاه تهران ش محيط زيستمحيط زيست گرايش آموز 6 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 روزانه 16089  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 - 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 16090  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 3 -

 نوبت دوم 16091  تهران -انشگاه شهيد بهشتي د محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 1 - 
 پرديس خودگردان 16092  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16093  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 - 
 پيام نور 16094  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 - 
 پيام نور 16095  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 - 

 مجازي پيام نور 16096  تهران جنوب -ان تهران دانشگاه پيام نور است محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16097  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور
ام نورمجازي پي 16098  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور  

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 روزانه 16099  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 9  فقط زن

 روزانه 16100  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16101  دانشگاه تبريز و كار گرايش استراتژي مديريت كسب 4 - 
 روزانه 16102  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 

 روزانه 16103  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16104  تهران -دانشگاه خوارزمي  يت كسب و كار گرايش استراتژيمدير 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16105  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 16 - 
 روزانه 16106  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16107  دانشگاه شيراز يت كسب و كار گرايش استراتژيمدير 4 - محور

 روزانه 16108  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 9 - 
 روزانه 16109  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - فاقد خوابگاه

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 روزانه 16110  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 روزانه 16111  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - فقط مرد
 روزانه 16112  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16113  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16114  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 12 - 
 روزانه 16115  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 
 روزانه 16116  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 

 روزانه 16117  تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16118  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16119  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 16 - 
 روزانه 16120  رمانك -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 
 روزانه 16121  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 16 - 
 روزانه 16122  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 16123  تهران -ه صنعتي شريف دانشگا مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي - 4 فاقد خوابگاه
 روزانه 16124  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي - 8 
 روزانه 16125  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 روزانه 16126  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كار گرايش بازاريابيمديريت كسب و  8 - مهندسي پيشرفت

 روزانه 16127  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 
 روزانه 16128  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - 
 - 4 

و كار گرايش رفتار سازماني و  مديريت كسب
 منابع انساني

 روزانه 16129  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 7 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16130  دانشگاه تهران

 8 - محل تحصيل تهران
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16131  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 22 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16132  دانشگاه سمنان

 - 12 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16133  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 6 
اني و مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازم

 منابع انساني
 روزانه 16134  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16135  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16136  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 6 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 روزانه 16137  دانشگاه يزد

 8 - محل تحصيل تهران
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16138  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتاطالعاتي و فناوري 
 روزانه 16139  دانشگاه سمنان

 - 5 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 روزانه 16140  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 7 -  روزانه 16141  دانشگاه تهران
يريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامينمد 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 

 روزانه 16142  فومن استان گيالن)
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - محل تحصيل تهران  روزانه 16143  تهران -دانشگاه خوارزمي 
عمليات و زنجيره تامين مديريت كسب و كار گرايش 12 -   روزانه 16144  دانشگاه سمنان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16145  دانشگاه صنعتي شاهرود

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين - 4 فاقد خوابگاه  روزانه 16146  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
و كار گرايش عمليات و زنجيره تامينمديريت كسب  - 8   روزانه 16147  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 5 -   روزانه 16148  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   روزانه 16149  دانشگاه كاشان
ار گرايش عمليات و زنجيره تامينمديريت كسب و ك 6 -   روزانه 16150  دانشگاه يزد
 روزانه 16151  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 6 - 
 روزانه 16152  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 18 - 

 روزانه 16153  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 3 فاقد خوابگاه
 روزانه 16154  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 9 
 روزانه 16155  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 6 - 
 روزانه 16156  هرانت -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16157  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - 
 روزانه 16158  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 17 - 
 روزانه 16159  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ه ادام
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16160  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 12 - 
 روزانه 16161  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 9 - 

 روزانه 16162  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16163  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 روزانه 16164  دانشگاه كاشان ر گرايش ماليمديريت كسب و كا 6 - 
 روزانه 16165  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 - 
 روزانه 16166  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 12 - 

 نوبت دوم 16167  تهران -ژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (وي مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 4 فقط زن
 نوبت دوم 16168  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - 
 نوبت دوم 16169  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 
 نوبت دوم 16170  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 

 نوبت دوم 16171  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - ت در انتهاي دفترچهتوضيحا
 نوبت دوم 16172  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
ومنوبت د 16173  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 -   

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 16174  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يش استراتژيمديريت كسب و كار گرا 8 -

 نوبت دوم 16175  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 16176  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16177  دانشگاه تهران سب و كار گرايش بازاريابيمديريت ك 3 - 

 نوبت دوم 16178  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 16179  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 نوبت دوم 16180  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سب و كار گرايش بازاريابيمديريت ك 6 - 
 نوبت دوم 16181  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 

با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت 
 صنعتي (توضيحات در انتهاي دفترچه )

 نوبت دوم 16182  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ابيمديريت كسب و كار گرايش بازاري 10 -
 نوبت دوم 16183  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوبت دوم 16184  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - مهندسي پيشرفت

 نوبت دوم 16185  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 1 - 
 - 2 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 منابع انساني

 نوبت دوم 16186  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران - 3 
ي و مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازمان

 منابع انساني
 نوبت دوم 16187  دانشگاه تهران

 - 11 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 نوبت دوم 16188  دانشگاه سمنان

 - 4 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 نوبت دوم 16189  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
رفتار سازماني و  مديريت كسب و كار گرايش

 منابع انساني
 نوبت دوم 16190  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 نوبت دوم 16191  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
منوبت دو 16192  دانشگاه يزد  

 - 4 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16193  دانشگاه سمنان

 - 5 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16194  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 3 -  نشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در دا
 نوبت دوم 16196  فومن استان گيالن)

محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 3 -  نوبت دوم 16195  دانشگاه تهران
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16197  دانشگاه سمنان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   نوبت دوم 16198  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   نوبت دوم 16199  دانشگاه فردوسي مشهد
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16200  دانشگاه كاشان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   نوبت دوم 16201  گاه يزددانش
 نوبت دوم 16202  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 3 - 
 نوبت دوم 16203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 7 - 
 نوبت دوم 16204  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 4 - 
 نوبت دوم 16205  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 
 نوبت دوم 16206  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 - 

با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت 
 صنعتي (توضيحات در انتهاي دفترچه )

 نوبت دوم 16207  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -
 نوبت دوم 16208  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 نوبت دوم 16209  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 
منوبت دو 16210  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 -   
 نوبت دوم 16211  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 نوبت دوم 16212  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 5 - 

محل تحصيل دانشكده  -آموزش محور 
 مديريت تهران

 مجازي دولتي 16213  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 25 -
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 محور
 مجازي دولتي 16214  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 -

تيمجازي دول 16215  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - محل تحصيل تهران -آموزش محور   
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 
و شرايط علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
 -آموزش محور  -در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل تهران

 مجازي دولتي 16216  دانشگاه صنعتي مالك اشتر كسب و كار گرايش استراتژي مديريت 40 -

 مجازي دولتي 16217  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 16218  دانشگاه اصفهان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور

آموزش  -حات در انتهاي دفترچه توضي
 مجازي دولتي 16219  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - محور

 مجازي دولتي 16220  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
 مجازي دولتي 16221  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 16222  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 10 - آموزش محور

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 نابع انسانيم

 مجازي دولتي 16223  دانشگاه اصفهان
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 
و شرايط علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
 -آموزش محور  -در انتهاي دفترچه 

 محل تحصيل تهران

- 40 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 مجازي دولتي 16224  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 40 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
ازي دولتيمج 16225  تهران -دانشگاه خوارزمي   

 مجازي دولتي 16226  دانشگاه اصفهان مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي دولتي 16227  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 40 - آموزش محور

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16228  دانشگاه تبريز گرايش استراتژيمديريت كسب و كار  4 -

 مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16229  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

 پرديس خودگردان 16230  تهران -دانشگاه خوارزمي  راتژيمديريت كسب و كار گرايش است 8 -

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -محور 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 16231  دانشگاه شيراز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -

 پرديس خودگردان 16232  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  استراتژي مديريت كسب و كار گرايش 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 16233  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 پرديس خودگردان 16234  تهران -دانشگاه خوارزمي  و كار گرايش بازاريابيمديريت كسب  8 - در تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 16235  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16236  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص - 4 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پرديس خودگردان 16237  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 8 - در تهران

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 منابع انساني

ودگردانپرديس خ 16238  تهران -دانشگاه خوارزمي   

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

- 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پرديس خودگردان 16239  تهران -دانشگاه خوارزمي 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 
 در تهران

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پرديس خودگردان 16240  تهران -رزمي دانشگاه خوا

 پرديس خودگردان 16241  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع 

 در تهران
 پرديس خودگردان 16242  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -

 پرديس خودگردان 16243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16244  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16245  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ستراتژيمديريت كسب و كار گرايش ا 8 - 
 پيام نور 16246  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16247  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16248  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16249  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16250  مركز ساري -زندران دانشگاه پيام نور استان ما مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16251  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16252  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16253  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ش استراتژيمديريت كسب و كار گراي 8 - 
 پيام نور 16254  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16255  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16256  مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 16257  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16258  تهران غرب -تهران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16259  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16260  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16261  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  8 - 
 پيام نور 16262  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
يام نورپ 16263  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -   
 پيام نور 16264  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16265  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16266  واحد قشم -نور استان هرمزگان  دانشگاه پيام مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16267  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16268  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 - 8 

ر گرايش رفتار سازماني و مديريت كسب و كا
 منابع انساني

 پيام نور 16269  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16270  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 انساني منابع
 پيام نور 16271  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16272  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16273  مركز گرمسار -استان سمنان  دانشگاه پيام نور

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16274  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16275  ساريمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16276  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16277  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16278  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16279  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 پيام نور 16280  ريزمركز مه -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16281  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
نورپيام  16282  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16283  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16284  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16285  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16286  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي ب و كار گرايش سيستممديريت كس

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16287  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16288  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي كار گرايش سيستممديريت كسب و 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16289  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16290  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي تممديريت كسب و كار گرايش سيس

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16291  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 پيام نور 16292  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 

امينمديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره ت 8 -   پيام نور 16293  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16294  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16295  اوندمركز دم -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16296  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16297  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
كار گرايش عمليات و زنجيره تامين مديريت كسب و 8 -   پيام نور 16298  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16299  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16300  واحد قائم شهر -شگاه پيام نور استان مازندران دان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16301  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16302  قشمواحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16303  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16304  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 16305  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  گرايش فناوريمديريت كسب و كار  8 - 
 پيام نور 16306  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16307  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16308  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16309  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16310  مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16311  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16312  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16313  واحد قشم -انشگاه پيام نور استان هرمزگان د مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16314  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16315  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16316  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  و كار گرايش مالي مديريت كسب 8 - 
 پيام نور 16317  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16318  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16319  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16320  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16321  بابلمركز  -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16322  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16323  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16324  مركز ساوه -نور استان مركزي  دانشگاه پيام مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 16325  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  گرايش ماليمديريت كسب و كار  8 - 
 پيام نور 16326  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16327  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16328  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  يريت كسب و كار گرايش انرژيمد 8 - 
 پيام نور 16329  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16330  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16331  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16332  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16333  مركز بابل -زندران دانشگاه پيام نور استان ما مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16334  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16335  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16336  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  نرژيمديريت كسب و كار گرايش ا 8 - 
 پيام نور 16337  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16338  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16339  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  ت كسب و كار گرايش انرژيمديري 8 - 

 مجازي پيام نور 16340  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16341  تهران غرب -تان تهران دانشگاه پيام نور اس مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16342  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 16343  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 16344  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16345  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16346  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16347  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16348  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16349  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16350  ز ورامينمرك -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16351  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
رمجازي پيام نو 16352  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 16353  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16354  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16355  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  و كار گرايش بازاريابيمديريت كسب  10 - آموزش محور
 10 - آموزش محور

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 منابع انساني

 مجازي پيام نور 16356  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
تار سازماني و مديريت كسب و كار گرايش رف

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16357  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16358  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
گرايش رفتار سازماني و مديريت كسب و كار 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16359  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16360  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
كسب و كار گرايش رفتار سازماني و مديريت 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16361  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 8 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16362  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 

 منابع انساني
 مجازي پيام نور 16363  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16364  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - وزش محورآم
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16365  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16366  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16367  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16368  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان 

 10 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16369  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 8 - آموزش محور
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16370  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - وزش محورآم
هاي مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16371  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور ورمجازي پيام ن 16372  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز   
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16373  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16374  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - زش محورآمو  مجازي پيام نور 16375  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16376  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - حورآموزش م  مجازي پيام نور 16377  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16378  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16379  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 مجازي پيام نور 16380  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16381  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  يش فناوريمديريت كسب و كار گرا 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16382  مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16383  مركز بابل -زندران دانشگاه پيام نور استان ما مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16384  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
نورمجازي پيام  16385  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 16386  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16387  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16388  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  يش ماليمديريت كسب و كار گرا 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16389  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16390  ركز گرمسارم -دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16391  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16392  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 16393  مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - ش محورآموز
 مجازي پيام نور 16394  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16395  تهران غرب -نشگاه پيام نور استان تهران دا مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 16396  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16397  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16398  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  سب و كار گرايش استراتژيمديريت ك 20 - 
 غيرانتفاعي 16399  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16400  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 16401  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
 غيرانتفاعي 16402  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 16403  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  بازاريابيمديريت كسب و كار گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 16404  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 16405  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 16406  موسسه غيرانتفاعي قشم كسب و كار گرايش بازاريابيمديريت  20 - 
 غيرانتفاعي 16407  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 
 - 20 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 منابع انساني

 غيرانتفاعي 16408  نتهرا -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 20 -   غيرانتفاعي 16409  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 غيرانتفاعي 16410  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 16411  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 -

 غيرانتفاعي 16412  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16413  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16414  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16415  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
يغيرانتفاع 16416  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -   
 غيرانتفاعي 16417  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16418  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16419  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16420  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 16421  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16422  تهران -اعي مجازي رايانه اي جهان نماموسسه غيرانتف مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16423  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16424  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 10 - آموزش محور

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و 
 منابع انساني

 مجازي غيرانتفاعي 16425  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 
زي غيرانتفاعيمجا 16426  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16427  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 5 -  تحصيل دانشكده مديريت تهران

شرايط  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 در انتهاي دفترچه

 روزانه 16428  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 7 -
وزانهر 16429  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 9 - شرايط در انتهاي دفترچه  
 روزانه 16430  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 16431  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 2 -

شرايط  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 16432  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ر شهريمديريت امو 5 -
 نوبت دوم 16433  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 16434  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
آموزش  -چه شرايط در انتهاي دفتر

محل تحصيل دانشكده  -محور 
 مديريت تهران

 مجازي دولتي 16435  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 40 -

شرايط  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 16436  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 40 - آموزش محور -در انتهاي دفترچه 

 پيام نور 16437  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت امور شهري 20 - در انتهاي دفترچهشرايط 
 غيرانتفاعي 16438  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت امور شهري 20 - 

 ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149
پذيرفته شده متعهد به جذب در 

به شرط نيروهاي مسلح مي باشد 
برخورداري از شرايط عمومي و 

اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 
شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 

  فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16439  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش زميني 125 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
ي باشد به شرط نيروهاي مسلح م

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16440  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پدافند هوايي 24 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
يروهاي مسلح مي باشد به شرط ن

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16441  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش هوايي 22 -

ب در پذيرفته شده متعهد به جذ
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16442  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش دريايي 22 -

د به جذب در پذيرفته شده متعه
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16443  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش جنگال و سايبر 18 -

يرفته شده متعهد به جذب در پذ
نيروهاي مسلح مي باشد به شرط 

برخورداري از شرايط عمومي و 
اختصاصي استخدامي نيروهاي مسلح 

شرايط در  -جمهوري اسالمي ايران. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

مديريت دفاعي گرايش پشتيباني خدمات رزمي 49 -  روزانه 16444  راندانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي اي

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

) مجاز به انتخاب رشته شوند، الزم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي و ارسال مدارك 1152(داوطلباني كه در مجموعه مدرسي معارف اسالمي  -*
عارف اسالمي) اقدام نمايند و پس متعلق به نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (معاونت آموزشي، استادان و دروس م saja.nahad.irدرخواستي در سايت 

  ها خواهند بود.از احراز شرايط باال، مجاز به ثبت نام در دانشگاه
  ) 1مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

مدو  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

  اسالمي
 روزانه 16445  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 روزانه 16446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 7 - 
 روزانه 16447  هرانت -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي مباني نظري اسالم 8 - 
 روزانه 16448  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 10 - 
 روزانه 16449  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي مباني نظري اسالم 10 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 نوبت دوم 16450  اندانشگاه تهر مدرسي مباني نظري اسالم 6 -

 نوبت دوم 16451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 1 - 
 نوبت دوم 16452  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي مباني نظري اسالم 6 - 

 پرديس خودگردان 16453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه 
  اسالمي

 روزانه 16454  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 روزانه 16455  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 7 - 
محل  -ر انتهاي دفترچه توضيحات د

تحصيل دانشكده معارف و انديشه 
 اسالمي

 نوبت دوم 16456  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 نوبت دوم 16457  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 1 - 
 پرديس خودگردان 16458  هرانت -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه 
  اسالمي

 روزانه 16459  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
و انديشه تحصيل دانشكده معارف 

 اسالمي
 نوبت دوم 16460  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -

 ) 4مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 روزانه 16461  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي انقالب اسالمي 10 -  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 روزانه 16462  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 -

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 نوبت دوم 16463  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 -

 ) 5مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  - 1152
 محل -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه 
 اسالمي

 روزانه 16465  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -

 روزانه 16466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف قرآن و حديث 6 - 
 روزانه 16467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16468  دانشگاه فردوسي مشهد رآن و حديثمدرسي معارف ق 10 - 
 روزانه 16469  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 10 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 اسالمي
 نوبت دوم 16470  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -

 نوبت دوم 16471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن و حديث مدرسي معارف 1 - 
 نوبت دوم 16472  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 6 - 

 پرديس خودگردان 16473  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف قرآن و حديث 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  ) 1اطالعات (كد ضريب مجموعه  - 1153

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16474  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مديريت اطالعات - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16475  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي حفاظت اطالعات - 20 فقط مرد -اي دفترچه شرايط در انته

 روزانه 16476  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مطالعات امنيتي ايران - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16477  يت مليدانشگاه اطالعات و امن پژوهشگري امنيت - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16478  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اطالعات - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16479  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اقتصادي - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16480  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي المللامنيت بين - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16481  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي ضدتروريسم 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16482  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت نرم 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156

يرفته شده متعهد به جذب در نيرو پذ
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

  فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 16483  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  آماد 20 -

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -ين. انتظامي ام
 فقط مرد -دفترچه 

 آماد 20 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16484  اسالمي ايران

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 16485  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 6 -

شرايط  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16486  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 15 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16487  نوشهر -امام خميني (ره )  دانشگاه علوم دريايي آماد 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب ذر 
شرايط در  -نيروهاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16488  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 10 -

 ) 1فرماندهي و مديريت انتظامي (كد ضريب  - 1160

برابر  -رد ناجا مختص كاركنان شاغل م
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 فرماندهي و مديريت انتظامي 130 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16489  اسالمي ايران

 ) 1هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب شتهمجموعه ر - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 پيشگيري از جرم 140 -
روي انتظامي جمهوري ني -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16490  اسالمي ايران

 ) 2هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 علوم و فنون مرزباني 50 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16491  اسالمي ايران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مديريت علوم اطالعات و امنيت انتظامي 130 -
نيروي انتظامي جمهوري  -انتظامي امين  دانشگاه علوم
 روزانه 16492  اسالمي ايران

 ) 4هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
در انتهاي  شرايط -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مبارزه با مواد مخدر 40 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  اسالمي ايران
 روزانه 16493

  ) 5هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 

دفترچه شرايط و ضوابط اعالمي در 
راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 

شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 
  فقط مرد -دفترچه 

 علوم عمليات ويژه انتظامي 40 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16494  اسالمي ايران

 ) 6د ضريب هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كمجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 عمليات راهور 130 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 16495  اسالمي ايران

 ) 7هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 كشف جرايم 100 -
نيروي انتظامي جمهوري  -مي امين دانشگاه علوم انتظا

 روزانه 16496  اسالمي ايران

 ) 8هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه 

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
تهاي شرايط در ان -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مديريت علوم حفاظت اطالعات انتظامي 100 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

  اسالمي ايران
 روزانه 16497

 ) 9هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161

برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 
عالمي در دفترچه شرايط و ضوابط ا

راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم 
شرايط در انتهاي  -انتظامي امين. 

  فقط مرد -دفترچه 

 مهندسي امنيت فضاي سايبري 20 -
نيروي انتظامي جمهوري  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 26521  اسالمي ايران

  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  رشد گروه علوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشته محل كد -2جدول شماره 
  ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 16498  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 12 -  
 روزانه 16499  دانشگاه اصفهان پترولوژي علوم زمين گرايش 6 - 
 روزانه 16500  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16501  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16502  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16503  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 9 - 
 روزانه 16504  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 

 روزانه 16505  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16506  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16507  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 روزانه 16508  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16509  دانشگاه زنجان علوم زمين گرايش پترولوژي 14 - 
 روزانه 16510  زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 روزانه 16511  دانشگاه شهركرد علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 روزانه 16512  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16513  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 7 - 
 روزانه 16514  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16515  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16516  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 نوبت دوم 16517  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 نوبت دوم 16518  دانشگاه اصفهان ايش پترولوژيعلوم زمين گر 2 - 
 نوبت دوم 16519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16520  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 نوبت دوم 16521  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16522  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ش پترولوژيعلوم زمين گراي 2 - 
 نوبت دوم 16523  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 
 نوبت دوم 16524  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 نوبت دوم 16525  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16526  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16527  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 پرديس خودگردان 16528  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 پرديس خودگردان 16529  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  لوم زمين گرايش پترولوژيع 4 - 

 پرديس خودگردان 16530  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16531  مركز شبستر -شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16532  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16533  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

مركز  -انشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري د
 پيام نور 16534  شهركرد

 پيام نور 16535  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
رپيام نو 16536  مركز بيجار -دانشگاه پيام نور استان كردستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -   
 پيام نور 16537  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 
 پيام نور 16538  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 8 - 

 ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16539  اه اروميهدانشگ شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -  
 روزانه 16540  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16541  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16542  نقزوي -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16543  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 
 روزانه 16544  دانشگاه تربيت مدرس شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 روزانه 16545  دانشگاه تربيت مدرس شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16546  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديگرايش زمين علوم زمين 4 - 
 روزانه 16547  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16548  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 
 روزانه 16549  دانشگاه زنجان يشناسي اقتصادعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 روزانه 16550  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16551  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2علوم زمين (كد ضريب  - 1201ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16552  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16553  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 

 روزانه 16554  دانشگاه شيراز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16555  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16556  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16557  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16558  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16559  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 - 
 روزانه 16560  مجتمع آموزش عالي زرند شناسي اقتصاديرايش زمينعلوم زمين گ 9 - 
 نوبت دوم 16561  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16562  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16563  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16564  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16565  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
وبت دومن 16566  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -   
 نوبت دوم 16567  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16568  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 نوبت دوم 16569  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16571  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16572  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16573  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديينعلوم زمين گرايش زم 3 - 
 نوبت دوم 16574  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16575  مجتمع آموزش عالي زرند شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 

 پرديس خودگردان 16576  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16577  دانشگاه تربيت مدرس شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 پرديس خودگردان 16578  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 پرديس خودگردان 16579  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 16580  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16581  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16582  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16583  شهريارواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16584  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16585  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16586  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  يشناسي اقتصادعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16587  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201
وزانهر 16588  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -    
 روزانه 16589  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16590  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 7 - 
 روزانه 16591  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16592  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 روزانه 16593  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 16594  كرمان

 روزانه 16595  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان وم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)عل 8 - 
 روزانه 16596  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 روزانه 16597  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16598  دانشگاه تهران زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) علوم 3 - 
 روزانه 16599  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 
 روزانه 16600  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 7 - 
 روزانه 16601  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت  8 - 
 روزانه 16602  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 
 روزانه 16603  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16604  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  كتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت (ت 9 - 

 روزانه 16605  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16606  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16607  دانشگاه فردوسي مشهد ك)علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتوني 5 - 
 روزانه 16608  گرگان -دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 9 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3علوم زمين (كد ضريب  - 1201ادامه 
 توضيحات

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

تحصيليدوره   تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 16609  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16610  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16611  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16612  دانشگاه تبريز لوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)ع 5 - 
 علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16613  كرمان

 نوبت دوم 16614  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16615  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم  2 - 
 نوبت دوم 16616  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 
ت دومنوب 16617  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 -   
 نوبت دوم 16618  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - 
 نوبت دوم 16619  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16620  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - 
 نوبت دوم 16621  گرگان -دانشگاه گلستان  زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم  3 - 
 پرديس خودگردان 16622  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 پرديس خودگردان 16623  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 پرديس خودگردان 16624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پيام نور 16625  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 پيام نور 16626  مركز بيرجند -انشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي د علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 پيام نور 16627  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 - 

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201
وزانهر 16628  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 -    
 روزانه 16629  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - 
 روزانه 16630  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 - 
 روزانه 16631  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 روزانه 16632  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  يشناسعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 
 روزانه 16633  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - 
 روزانه 16634  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 - 

 روزانه 16635  دانشگاه شيراز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16636  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 12 - 
 نوبت دوم 16637  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16638  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 4 - 
 نوبت دوم 16639  دانشگاه تهران شناسيآب زمين علوم زمين گرايش 2 - 
 نوبت دوم 16640  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16641  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 نوبت دوم 16642  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16643  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 پرديس خودگردان 16644  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 

 پرديس خودگردان 16645  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيرايش آب زمينعلوم زمين گ 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16646  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 

 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16647  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 -  
 روزانه 16648  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16649  دانشگاه بيرجند شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 - 
 روزانه 16650  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 
 روزانه 16651  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهيش چينهعلوم زمين گرا 4 - 
 روزانه 16652  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 
 روزانه 16653  دانشگاه دامغان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 - 
 روزانه 16654  دانشگاه زنجان شناسينگاري و ديرينهچينهعلوم زمين گرايش  12 - 
 روزانه 16655  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 روزانه 16656  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16657  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهيش چينهعلوم زمين گرا 6 - 
 روزانه 16658  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 
 روزانه 16659  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 نوبت دوم 16660  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهيش چينهعلوم زمين گرا 2 - 
 نوبت دوم 16661  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16662  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 3 - 
 نوبت دوم 16663  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 16664  تهران (محل تحصيل كرج) -ارزمي دانشگاه خو شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16665  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 
 نوبت دوم 16666  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16667  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهينهعلوم زمين گرايش چ 1 - 
 نوبت دوم 16668  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 1 - 

خودگردان پرديس 16669  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 16670  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 

 پرديس خودگردان 16671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16672  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسينگاري و ديرينهن گرايش چينهعلوم زمي 8 - 
 پيام نور 16673  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16674  مركز دماوند -شگاه پيام نور استان تهران دان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16675  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16676  ز مشهدمرك -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16677  واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16678  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16679  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسينگاري و ديرينهمين گرايش چينهعلوم ز 10 - 
 پيام نور 16680  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 پيام نور 16681  واحد قشم -پيام نور استان هرمزگان دانشگاه  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16682  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 غيرانتفاعي 16683  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 20 - 

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -    روزانه 16684  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16685  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16686  جنددانشگاه بير
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 8 -   روزانه 16687  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 4 -   روزانه 16688  دانشگاه تهران
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 4 -   روزانه 16689  تهران (محل تحصيل كرج) -خوارزمي  دانشگاه
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16691  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيسنگ شناسي وعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16692  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16693  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -   نوبت دوم 16694  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيو سنگشناسي علوم زمين گرايش رسوب 2 -   نوبت دوم 16695  دانشگاه تهران
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -   نوبت دوم 16696  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -   نوبت دوم 16697  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگزمين گرايش رسوب علوم 2 -   نوبت دوم 16698  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -   نوبت دوم 16699  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -   نوبت دوم 16700  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16701  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 8 -   پيام نور 16702  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 16703  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي رسوبيشناسي و سنگلوم زمين گرايش رسوبع 8 - 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 20 -   غيرانتفاعي 16704  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

 ) 7علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16705  دانشگاه تهران شناسي نفتينعلوم زمين گرايش زم 4 -  
 روزانه 16706  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16707  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16708  اهواز -چمران  دانشگاه شهيد شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 نوبت دوم 16709  دانشگاه تهران شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16710  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16711  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 - 

 پرديس خودگردان 16712  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16713  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16714  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيگرايش زمين علوم زمين 6 -  
 روزانه 16715  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16716  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16717  رسدانشگاه تربيت مد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16718  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16719  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16720  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16721  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 7 - 
 روزانه 16722  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيزمين علوم زمين گرايش 5 - 
 روزانه 16723  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16724  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16725  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16726  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16727  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16728  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16729  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيزمين گرايش زمين علوم 2 - 
 نوبت دوم 16730  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 پرديس خودگردان 16731  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16732  دانشگاه اروميه شناسي زيست محيطين گرايش زمينعلوم زمي 9 -  
 روزانه 16733  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16734  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16735  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16736  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 
 روزانه 16737  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

 روزانه 16738  دانشگاه شيراز شناسي زيست محيطيزمين گرايش زمين علوم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16739  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 روزانه 16740  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16741  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطينعلوم زمين گرايش زمي 5 - 
 روزانه 16742  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 11 - 
 روزانه 16743  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 نوبت دوم 16744  دانشگاه اروميه يطيشناسي زيست محعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16745  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16746  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 نوبت دوم 16747  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16748  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16749  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16750  دوسي مشهددانشگاه فر شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16751  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 پرديس خودگردان 16752  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16753  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سي زيست محيطيشناعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 پيام نور 16754  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 10علوم زمين (كد ضريب  - 1201
 روزانه 16755  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -  
 روزانه 16756  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 - 
 روزانه 16757  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين شيمي 5 - 

 روزانه 16758  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16759  دانشگاه صنعتي شاهرود ين گرايش زمين شيميعلوم زم 5 - 
 روزانه 16760  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 - 
 نوبت دوم 16761  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 نوبت دوم 16762  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 نوبت دوم 16763  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين شيمي 5 - 
 نوبت دوم 16764  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 - 
 پرديس خودگردان 16765  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 - 
 پيام نور 16766  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رايش زمين شيميعلوم زمين گ 8 - 

 ) 11علوم زمين (كد ضريب  - 1201

شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 9 -  
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 16767  كرمان

شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 4 -   روزانه 16768  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 16769  دانشگاه شيراز
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16770  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 6 -  
 شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 16771  كرمان

 روزانه 16772  گاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندانش شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 روزانه 16773  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
 روزانه 16774  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 - 
هروزان 16775  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 5 -   

 شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 8 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 16776  كرمان
 روزانه 16777  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 16778  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 12 - 
 روزانه 16779  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيفيزيك گرايش زلزلهژئو 5 - 
 روزانه 16780  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 5 - 
 روزانه 16781  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 16782  زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 5 - 
 مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 16783  كرمان

 روزانه 16784  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 - 
 روزانه 16785  دانشگاه تهران اطيسمغنژئوفيزيك گرايش ژئو  4 - 
 روزانه 16786  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  5 - 
 روزانه 16787  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  5 - 
نهروزا 16788  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 -   
 روزانه 16789  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 6 - 
 روزانه 16790  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 5 - 
 روزانه 16791  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 - 
 روزانه 16792  اندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنج ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 - 
 روزانه 16793  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 5 - 
 روزانه 16794  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 5 - 
 روزانه 16795  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيدكتري پيوسته ژيوفيزيك گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 16796  دانشگاه اروميه شناسيگرايش لرزهژئوفيزيك  2 - 
 شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16797  كرمان

 نوبت دوم 16798  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 - 
 نوبت دوم 16799  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 نوبت دوم 16800  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 - 
 نوبت دوم 16801  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 
 نوبت دوم 16802  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 16803  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسييك گرايش زلزلهژئوفيز 2 - 
 نوبت دوم 16804  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 - 
 مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 16805  كرمان

 نوبت دوم 16806  دانشگاه تهران مغناطيسژئو ژئوفيزيك گرايش  3 - 
 نوبت دوم 16807  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 - 
 نوبت دوم 16808  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  1 - 
 نوبت دوم 16809  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 - 
 نوبت دوم 16810  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 - 
 نوبت دوم 16811  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 1 - 
 نوبت دوم 16812  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 3 - 
 نوبت دوم 16813  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 - 
 پيام نور 16814  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 - 

 ) 2مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202
 روزانه 16815  دانشگاه تهران هواشناسي 12 -  
 روزانه 16816  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هواشناسي 7 - 
 روزانه 16817  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر هواشناسي 12 - 
 روزانه 16818  دانشگاه يزد هواشناسي 6 - 
 نوبت دوم 16819  دانشگاه تهران هواشناسي 7 - 
 نوبت دوم 16820  دانشگاه يزد هواشناسي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16821  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 -  
 روزانه 16822  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16823  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16824  دانشگاه اصفهان گرايش شيمي فيزيك شيمي 6 - 

 روزانه 16825  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - فقط زن
 روزانه 16826  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
هروزان 16827  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -   
 روزانه 16828  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16829  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 - 
 روزانه 16830  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 - 
 روزانه 16831  پايه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 16832  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 16833  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 16834  دانشگاه تربيت مدرس يكشيمي گرايش شيمي فيز 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 16835  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 16836  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 -

 روزانه 16837  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16838  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16839  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16840  اندانشگاه دامغ شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16841  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16842  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16843  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16844  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 - 
 روزانه 16845  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  يمي گرايش شيمي فيزيكش 14 - 
 روزانه 16846  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16848  هوازا -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16849  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16850  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16851  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16852  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي فيزيكشيمي گرايش شيم 4 - 
 روزانه 16853  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16854  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16855  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 

 روزانه 16856  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16857  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
نشگاه صنعتي مالك اشتر) به سايت دا

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 روزانه 16858  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16859  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 روزانه 16860  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 16861  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16862  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - فقط مرد

 روزانه 16863  دانشگاه كاشان رايش شيمي فيزيكشيمي گ 8 - 
 روزانه 16864  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16865  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16866  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - 
 روزانه 16867  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك شيمي گرايش شيمي 12 - 
 روزانه 16868  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - 
 روزانه 16869  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16870  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 روزانه 16871  دانشگاه مالير ش شيمي فيزيكشيمي گراي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16872  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - 
 روزانه 16873  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 - 
 روزانه 16874  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 روزانه 16875  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 16876  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي آموزش 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 16877  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 16878  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
 نوبت دوم 16879  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16880  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
بت دومنو 16881  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -   
 نوبت دوم 16882  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 16883  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - فقط زن
 نوبت دوم 16884  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16885  شگاه تبريزدان شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 نوبت دوم 16886  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 16887  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16888  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16889  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مي فيزيكشيمي گرايش شي 4 - 
 نوبت دوم 16890  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16891  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16892  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 نوبت دوم 16893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش شيمي فيزيكشيمي گراي 1 - 
 نوبت دوم 16894  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16895  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 
 نوبت دوم 16896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16897  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16898  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16900  دانشگاه فردوسي مشهد ايش شيمي فيزيكشيمي گر 1 - 
 نوبت دوم 16901  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16902  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16903  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16904  دانشگاه نيشابور يش شيمي فيزيكشيمي گرا 5 - 
 نوبت دوم 16905  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16906  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16907  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 16908  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  آموزش شيمي 15 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16909  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 -
 پرديس خودگردان 16910  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16911  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد
 پرديس خودگردان 16912  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16913  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يش شيمي فيزيكشيمي گرا 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16914  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16915  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16916  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16917  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16918  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16919  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16920  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16921  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيكشيمي گرايش شيمي ف 8 - 
 پيام نور 16922  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16923  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16924  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16925  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16926  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16927  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 16928  مركز رامسر -شگاه پيام نور استان مازندران دان شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16929  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16930  مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16931  مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيكشيمي گرايش شيمي  10 - 
 پيام نور 16932  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 پيام نور 16933  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 غيرانتفاعي 16934  مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  يكشيمي گرايش شيمي فيز 20 - 

 ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 16935  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 10 -  
 روزانه 16936  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16937  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 روزانه 16938  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - فقط زن
 روزانه 16939  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16940  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16941  قزوين -)  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16942  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي آلي 17 - 
 روزانه 16943  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 16944  كرمان

 روزانه 16945  گاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندانش شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16946  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 

 روزانه 16947  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16948  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

ر نيرو پذيرفته شده متعهد به جذب د
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 16949  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي آلي 15 -

 روزانه 16950  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 15 - 
 روزانه 16951  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 روزانه 16952  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16953  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 
 روزانه 16954  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16955  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16956  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16957  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 20 - 
 روزانه 16958  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي آلي 16 - 
 روزانه 16959  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16960  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  گرايش شيمي آليشيمي  7 - 
 روزانه 16961  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 روزانه 16962  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16963  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16964  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي آلي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16965  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16966  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري نو  روزانه 16967  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يمي گرايش شيمي آليش 1 -
 روزانه 16968  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16969  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 روزانه 16970  گاه صنعتي شاهروددانش شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16971  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16972  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16973  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 18 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -خواهند آمد 

 محل تحصيل تهران

 روزانه 16974  گاه صنعتي مالك اشتردانش شيمي گرايش شيمي آلي 5 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

 روزانه 16975  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) يش شيمي آليشيمي گرا 6 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 16976  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ايش شيمي آليشيمي گر 6 - 
 روزانه 16977  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 

 روزانه 16978  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد وانرژي
 روزانه 16979  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

 روزانه 16980  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي آلي 7 - فقط زن
 روزانه 16981  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16982  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16983  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 18 - 
 روزانه 16984  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16985  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16986  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16987  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 روزانه 16988  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16989  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16990  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 20 - 
 روزانه 16991  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16992  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 روزانه 16993  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16994  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16995  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16996  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي پليمر 8 - 
 روزانه 16997  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 7 - 
 روزانه 16998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
انهروز 16999  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي پليمر 12 -   

 روزانه 17000  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17001  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 12 - 
 روزانه 17002  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 17003  رگانگ -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 17004  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 4 - 
 شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17005  كرمان

 روزانه 17006  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 - 
 روزانه 17007  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  يمي گرايش شيمي داروييش 2 - 
 روزانه 17008  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - 
 روزانه 17009  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 6 - 
انهروز 17010  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 10 -   
 روزانه 17011  دانشگاه بيرجند فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17012  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 4 - 
 روزانه 17013  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17014  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 - 
وزانهر 17015  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيتوشيمي 8 -   
 روزانه 17016  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17017  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17018  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 8 - 
 روزانه 17019  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 17020  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17021  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 17022  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 17023  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 17024  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17025  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 نوبت دوم 17026  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17027  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17028  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  گرايش شيمي آليشيمي  6 - 
 نوبت دوم 17029  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 17030  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17031  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 نوبت دوم 17032  زاهدان -يستان و بلوچستان دانشگاه س شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 نوبت دوم 17033  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17034  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ن رشته / گرايشعنوا نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 17035  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 نوبت دوم 17036  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17037  بهبهان -انشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) د شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 17038  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 17039  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 3 - 

 نوبت دوم 17040  گاه صنعتي قمدانش شيمي گرايش شيمي آلي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -خواهند آمد 

 محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 17041  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 5 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 ط در انتهاي دفترچهشراي -خواهند آمد 

 نوبت دوم 17042  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

 نوبت دوم 17043  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 17044  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 نوبت دوم 17045  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 17046  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 17047  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 17048  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 نوبت دوم 17049  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 نوبت دوم 17050  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 17051  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 17052  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 17053  زنجاندانشگاه  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17054  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17055  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17056  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17057  بابلسر -مازندران دانشگاه  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 17058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 17059  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 17060  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي دارويي 3 - 
 نوبت دوم 17061  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17062  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17063  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 17064  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17065  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17066  گرگان -دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 3 - 

 پرديس خودگردان 17067  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه گردانپرديس خود 17068  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 11 -  

 پرديس خودگردان 17069  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17070  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17071  زاهدان -ه سيستان و بلوچستان دانشگا شيمي گرايش شيمي آلي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17072  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 17073  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17074  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17075  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17076  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17077  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 17078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17079  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 17080  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17081  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 4 -
 پرديس خودگردان 17082  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 17083  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ورپيام ن 17084  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -   
 پيام نور 17085  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17086  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17087  ز مهابادمرك -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17088  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17089  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17090  مركز اردبيل -تان اردبيل دانشگاه پيام نور اس شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17091  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17092  مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17093  مركز ايالم -استان ايالم  دانشگاه پيام نور شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17094  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17095  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17096  مركز بيرجند -خراسان جنوبي  دانشگاه پيام نور استان شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

مركز تربت  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 17097  حيدريه

 پيام نور 17098  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17099  مركز اهواز -نشگاه پيام نور استان خوزستان دا شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17100  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17101  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17102  مركز استهبان -ه پيام نور استان فارس دانشگا شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17103  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17104  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17105  واحد سقز -استان كردستان دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17106  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17107  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 

مركز  -استان كهگيلويه و بوير احمد  دانشگاه پيام نور
 پيام نور 17108  دوگنبدان

 پيام نور 17109  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17110  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17111  مركز ساري -انشگاه پيام نور استان مازندران د شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17112  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17113  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17114  مركز اردكان -اه پيام نور استان يزد دانشگ شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 
 پيام نور 17115  مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 17116  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيتوشيمي 10 - 
 پيام نور 17117  مركز كرمان -ن دانشگاه پيام نور استان كرما فيتوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 17118  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
 غيرانتفاعي 17119  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
 غيرانتفاعي 17120  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
 غيرانتفاعي 17121  كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 غيرانتفاعي 17122  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 

 ) 3مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17123  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 6 -  
 روزانه 17124  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17125  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 

 روزانه 17126  تهران -) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران شيمي گرايش شيمي معدني 7 - فقط زن
 روزانه 17127  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 روزانه 17128  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17129  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17130  دانشگاه بيرجند معدنيشيمي گرايش شيمي  12 - 
 روزانه 17131  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17132  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17133  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

 روزانه 17134  دانشگاه تربيت مدرس ش شيمي معدنيشيمي گراي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17135  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 176  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17136  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي معدني 15 -

 روزانه 17137  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17138  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  يش شيمي معدنيشيمي گرا 6 - 
 روزانه 17139  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17140  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17141  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17142  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17143  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17144  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 15 - 
 روزانه 17145  اسدآباد همدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17146  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 14 - 
 روزانه 17147  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 روزانه 17148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17149  اهواز -ان دانشگاه شهيد چمر شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17150  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 

 روزانه 17151  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي معدني 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17152  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
 روزانه 17153  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يش شيمي معدنيشيمي گرا 5 - 
 روزانه 17154  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 روزانه 17155  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17156  رانته -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

 روزانه 17157  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17158  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 

 روزانه 17159  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 17160  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 

 روزانه 17161  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 9 - فقط زن
 روزانه 17162  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 9 - فقط مرد

 روزانه 17163  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17164  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17165  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 روزانه 17166  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
وزانهر 17167  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 12 -   
 روزانه 17168  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 روزانه 17169  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17170  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - 
هروزان 17171  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 9 -   
 روزانه 17172  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 نوبت دوم 17173  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17174  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

دوم نوبت 17175  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - فقط زن  
 نوبت دوم 17176  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17177  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17178  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
ت دومنوب 17179  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -   
 نوبت دوم 17180  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 نوبت دوم 17181  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17182  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17183  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17184  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش شيمي معدنيشيمي  7 - 
 نوبت دوم 17185  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17186  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17187  ي اصفهاندانشگاه صنعت شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 
 نوبت دوم 17188  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17189  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17190  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17191  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يمي گرايش شيمي معدنيش 5 - 
 نوبت دوم 17192  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 1 - 
 نوبت دوم 17193  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  نوان رشته / گرايشع نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 17194  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17195  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17196  دانشگاه ياسوج شيمي معدني شيمي گرايش 3 - 
 نوبت دوم 17197  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17198  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 پرديس خودگردان 17199  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17200  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 17201  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17202  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17203  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17204  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 17205  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 17206  تبريزمركز  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17207  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17208  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17209  مركز اصفهان -ان اصفهان دانشگاه پيام نور است شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17210  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17211  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17212  مركز مشهد -نور استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17213  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17214  مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17215  مركز المرد -ه پيام نور استان فارس دانشگا شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17216  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17217  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 - 
 پيام نور 17218  مركز همدان -شگاه پيام نور استان همدان دان شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 پيام نور 17219  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

  ) 4مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17220  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -  
 روزانه 17221  گاه اصفهاندانش شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 

 روزانه 17222  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - فقط زن
 روزانه 17223  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 روزانه 17224  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 14 - 
 روزانه 17225  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مي تجزيهشيمي گرايش شي 10 - 
 روزانه 17226  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي تجزيه 11 - 
 روزانه 17227  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17228  انكرم

 روزانه 17229  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17230  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه 17231  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17232  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17233  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 -

زانهرو 17234  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 11 -   
 روزانه 17235  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17236  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17237  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 
 روزانه 17238  مانشاهكر -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17239  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17240  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 
 روزانه 17241  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 
 روزانه 17242  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17243  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17244  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17245  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17246  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17247  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 

 روزانه 17248  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17249  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17250  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17251  تهران -واجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خ شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17252  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - 
 روزانه 17253  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 

 روزانه 17254  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - فاقد خوابگاه
يرفته شدگان در صورت دارا بودن پذ

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 
و شرايط علمي الزم (درج شده در 

سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 تهران

 روزانه 17255  گاه صنعتي مالك اشتردانش شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

 روزانه 17256  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17257  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 11 - 

 روزانه 17258  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 17259  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17260  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - فقط زن
 روزانه 17261  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17262  سنندج -دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17263  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17264  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - 
 روزانه 17265  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17266  لسرباب -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 11 - 
 روزانه 17267  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17268  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17269  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17270  بندر عباس -ان دانشگاه هرمزگ شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17271  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17272  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17273  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17274  دانشگاه اراك هشيمي گرايش شيمي تجزي 1 - 
 نوبت دوم 17275  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

 نوبت دوم 17276  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17277  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 نوبت دوم 17278  دانشگاه تبريز مي گرايش شيمي تجزيهشي 6 - 
 نوبت دوم 17279  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17280  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17281  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 نوبت دوم 17282  دانشگاه زابل مي گرايش شيمي تجزيهشي 5 - 
 نوبت دوم 17283  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17284  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 نوبت دوم 17285  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش شيمي تجزيهشيمي گراي 1 - 
 نوبت دوم 17287  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17288  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 نوبت دوم 17289  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17290  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17291  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

شده در و شرايط علمي الزم (درج 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 17292  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

 نوبت دوم 17293  بابل دانشگاه صنعتي نوشيرواني شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17294  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

 نوبت دوم 17295  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17296  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17297  گرگان -دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
دوم نوبت 17298  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -   
 نوبت دوم 17299  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17300  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 نوبت دوم 17301  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17302  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 -
 پرديس خودگردان 17303  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17304  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17305  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 پرديس خودگردان 17306  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17307  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

 پرديس خودگردان 17308  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17309  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17310  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر
 پيام نور 17311  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17312  ترمركز شبس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17313  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17314  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17315  مركز اروميه -آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17316  مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17317  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17318  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  جزيهشيمي گرايش شيمي ت 8 - 
 پيام نور 17319  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17320  مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17321  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ش شيمي تجزيهشيمي گراي 8 - 
 پيام نور 17322  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 پيام نور 17323  بروجن

 شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 17324  شهركرد
 پيام نور 17325  مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17326  ز مشهدمرك -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17327  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17328  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17329  وينمركز قز -دانشگاه پيام نور استان قزوين  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17330  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17331  مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17332  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17333  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17334  واحد زنگي آباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17335  هرمركز بهش -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17336  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17337  مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17338  مدانمركز ه -دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17339  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 غيرانتفاعي 17340  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 - 

 ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17341  راكدانشگاه ا شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -  
 روزانه 17342  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 
 روزانه 17343  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17344  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
نهروزا 17345  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 -   
 روزانه 17346  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 
 روزانه 17347  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17348  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 
 روزانه 17349  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 - 
 روزانه 17350  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17351  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مي كاربرديشيمي گرايش شي 12 - 
 روزانه 17352  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17353  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
و اختصاصي وزارت دفاع و  شرايط عمومي

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

زانهرو 17354  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 -  

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -خواهند آمد 

 محل تحصيل تهران

 روزانه 17355  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ربرديشيمي گرايش شيمي كا 5 -

 روزانه 17356  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي كاربردي 11 - 
 روزانه 17357  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17358  دانشگاه گنبد شيمي گرايش شيمي و فناوري اسانس 10 - 

هد به جذب در نيرو پذيرفته شده متع
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17359  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي پيشرانه 15 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
صنعتي مالك اشتر) به  سايت دانشگاه

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 روزانه 17360  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي پيشرانه 5 -

 نوبت دوم 17361  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17362  دانشگاه اروميه رايش شيمي كاربرديشيمي گ 2 - 
 نوبت دوم 17363  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 
 نوبت دوم 17364  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 17365  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17366  دانشگاه سمنان يمي كاربرديشيمي گرايش ش 5 - 
 نوبت دوم 17367  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 
 نوبت دوم 17368  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17369  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

 نوبت دوم 17370  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) برديشيمي گرايش شيمي كار 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 -شرايط در انتهاي دفترچه  -مد خواهند آ

 محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 17371  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 -

 نوبت دوم 17372  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
ط علمي الزم (درج شده در سايت شراي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -خواهند آمد 
 محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 17373  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي پيشرانه 5 -

تبريز همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا  پرديس خودگردان 17374  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 ي كاربرديشيمي گرايش شيم 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17375  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17376  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 

 پرديس خودگردان 17377  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17378  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 6مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17379  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 6 -  
 روزانه 17380  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 6 - 
 روزانه 17381  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 7 - 
 روزانه 17382  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 - 
 روزانه 17383  وم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه عل شيمي گرايش شيمي دريا 16 - 
 روزانه 17384  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 8 - 
 نوبت دوم 17385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 1 - 
 نوبت دوم 17386  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي كاتاليست 1 - 
 نوبت دوم 17387  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  يش شيمي درياشيمي گرا 3 - 
 نوبت دوم 17388  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 - 
 نوبت دوم 17389  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي دريا 2 - 

 پرديس خودگردان 17390  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي كاتاليستشيمي گرايش شيم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17391  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17392  ون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و فن شيمي گرايش شيمي دريا 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 7مجموعه شيمي (كد ضريب  - 1203
 روزانه 17393  دانشگاه اراك نانوشيمي 14 -  
 روزانه 17394  دانشگاه اروميه نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17395  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 7 - 

 روزانه 17396  رانته -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 8 - فقط زن
 روزانه 17397  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 - 
 نانوشيمي 14 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17398  كرمان

 روزانه 17399  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17400  دانشگاه تهران نانوشيمي 4 - 

ته شده متعهد به جذب در نيرو پذيرف
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17401  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  نانوشيمي 15 -

 روزانه 17402  دانشگاه زنجان نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17403  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوشيمي 20 - 
 روزانه 17404  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17405  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 7 - 

 روزانه 17406  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 17407  دانشگاه كاشان نانوشيمي 10 - 
 روزانه 17408  سنندج -دستان دانشگاه كر نانوشيمي 14 - 
 روزانه 17409  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 9 - 
 روزانه 17410  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17411  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 11 - 
 روزانه 17412  دانشگاه مراغه نانوشيمي 20 - 
 نوبت دوم 17413  دانشگاه اروميه نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17414  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 17415  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17416  دانشگاه تبريز نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17417  دانشگاه تهران نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17418  دانشگاه زنجان نانوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 17419  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17420  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 17421  دانشگاه كاشان نانوشيمي 5 - 
 نوبت دوم 17422  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 6 - 

 مجازي دولتي 17423  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا نانوشيمي 40 - آموزش محور
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17424  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 -

 نانوشيمي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17425  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 17426  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 7 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 17427  دانشگاه كاشان نانوشيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17428  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 30 -  
 روزانه 17429  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17430  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17431  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17432  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - فقط زن
 روزانه 17433  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 11 - 
 روزانه 17434  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 12 - 
 روزانه 17435  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17436  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17437  ايه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پ فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 22 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17438  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -
 روزانه 17439  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه 17440  دانشگاه تربيت مدرس ايش فيزيك ماده چگالفيزيك گر 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17441  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17442  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17443  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17444  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17445  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17446  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17447  كرمانشاه -نشگاه رازي دا فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17448  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17449  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 25 - 
 روزانه 17450  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه 17451  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - اي دفترچهشرايط در انته
 روزانه 17452  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17453  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17454  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17455  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - 
 روزانه 17456  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه 17457  شيراز دانشگاه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17458  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17459  دانشگاه صنعتي اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17460  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17461  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك ماده چگالفيزيك گرايش  23 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17462  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -
هروزان 17463  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -   
 روزانه 17464  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17465  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 روزانه 17466  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
ي و اختصاصي وزارت دفاع شرايط عموم

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 روزانه 17467  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

 روزانه 17468  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17469  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 17470  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17471  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - فقط زن
 روزانه 17472  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - فقط مرد

 روزانه 17473  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 
 روزانه 17474  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

سنندج (محل تحصيل دانشكده فني  -دانشگاه كردستان 
 روزانه 17475  و مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17476  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 روزانه 17477  رشت -گيالن دانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 29 - 
 روزانه 17478  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17479  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17480  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17481  دانشگاه مالير فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17482  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17483  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17484  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17485  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17486  دانشگاه اراك سمافيزيك گرايش فيزيك پال 8 - 

 روزانه 17487  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - فقط زن
 روزانه 17488  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 
 روزانه 17489  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17490  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17491  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17492  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17493  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17495  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17496  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17497  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  يك پالسمافيزيك گرايش فيز 2 - 
 روزانه 17498  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - 
 روزانه 17499  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 - 
 روزانه 17500  تهران -يران دانشگاه علم و صنعت ا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17501  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17502  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17503  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17504  اردبيل -ه محقق اردبيلي دانشگا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 15 - 
 روزانه 17505  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17506  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 
 روزانه 17507  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17508  دانشگاه بيرجند ايايش فيزيك هستهفيزيك گر 9 - 
 روزانه 17509  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17510  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17511  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 

 پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17512  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -

 روزانه 17513  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17514  بوشهر -ارس دانشگاه خليج ف ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 
 روزانه 17515  دانشگاه دامغان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17516  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17517  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17518  زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه سي ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17519  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17520  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 

 روزانه 17521  دانشگاه شيراز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17522  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17523  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 14 - 
 روزانه 17524  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17525  گاه فردوسي مشهددانش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 روزانه 17526  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 
 روزانه 17527  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17528  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17529  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 - 
 روزانه 17530  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17531  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17532  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 روزانه 17533  دانشگاه اراك هابنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات  5 - 
 روزانه 17534  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 

 روزانه 17535  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - فقط زن
 روزانه 17536  دانشگاه ايالم هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 10 - 
 روزانه 17537  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات
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دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17538  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17539  دانشگاه تربيت مدرس هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17540  شگاه تفرشدان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17541  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17542  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17543  اهكرمانش -دانشگاه رازي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17544  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 - 
 روزانه 17545  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 
 روزانه 17546  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 17 - 
 روزانه 17547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17548  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17549  تبريز -ي آذربايجان دانشگاه شهيد مدن هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 

 روزانه 17550  دانشگاه شيراز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17551  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 11 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17552  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 -
 روزانه 17553  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17554  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
 روزانه 17555  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 روزانه 17556  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 15 - 

 روزانه 17557  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - فقط زن
 روزانه 17558  دانشگاه كاشان هايك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيز 8 - 
 روزانه 17559  سنندج -دانشگاه كردستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17560  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17561  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيا 2 - 
 روزانه 17562  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 روزانه 17563  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 - 
 روزانه 17564  دانشگاه نيشابور هارات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذ 10 - 
 روزانه 17565  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 14 - 

 روزانه 17566  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 17567  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زيكفيزيك گرايش نجوم و اخترفي 6 - 
 روزانه 17568  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17569  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - 
 روزانه 17570  جاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زن فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 روزانه 17571  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 روزانه 17572  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - 
 روزانه 17573  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 15 - 
 روزانه 17574  دانشگاه سمنان اخترفيزيكفيزيك گرايش نجوم و  5 - 
 روزانه 17575  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 12 - 

 روزانه 17576  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17577  تهران -ير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نص فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 4 - 
 روزانه 17578  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17579  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17580  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 
 روزانه 17581  بابلسر -دانشگاه مازندران  زيك گرايش نجوم و اخترفيزيكفي 5 - 
 روزانه 17582  دانشگاه مراغه فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 روزانه 17583  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - فقط زن
 روزانه 17584  دانشگاه زنجان هاي پيچيدهفيزيك آماري و سامانه فيزيك گرايش 10 - 
 روزانه 17585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 6 - 

 روزانه 17586  دانشگاه شيراز هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17587  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 روزانه 17588  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17589  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

ني شاغل ويژه فرهنگيان رسمي يا پيما
 روزانه 17590  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17591  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17592  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 روزانه 17593  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17594  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17595  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 روزانه 17596  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيرانش و كيهانفيزيك گرايش گ 11 - 
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دوره تحصيلي  تحصيل
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 روزانه 17597  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17598  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 

 روزانه 17599  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17600  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ناسيشفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

 روزانه 17601  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - فقط زن
 روزانه 17602  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17603  گرگان -ان دانشگاه گلست شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17604  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 روزانه 17605  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 - 
 روزانه 17606  دانشگاه مراغه شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17607  دانشگاه اراك پتيك و ليزرفيزيك گرايش ا 3 - 
 روزانه 17608  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17609  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 

 روزانه 17610  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - فقط زن
 روزانه 17611  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17612  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17613  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17614  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17615  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 17616  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17617  دانشگاه تربيت مدرس ك و ليزرفيزيك گرايش اپتي 5 - 
 روزانه 17618  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17619  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17620  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 

در نيرو  پذيرفته شده متعهد به جذب
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17621  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 -

 روزانه 17622  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17623  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه 17624  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 16 - 
 روزانه 17625  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17626  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17627  كرمان -هيد باهنر دانشگاه ش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
 روزانه 17628  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17629  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17630  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 14 - 

 روزانه 17631  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - وضيحات در انتهاي دفترچهت
 روزانه 17632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17633  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17634  دانشگاه صنعتي شيراز رايش اپتيك و ليزرفيزيك گ 9 - 
 روزانه 17635  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17636  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17637  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه 17638  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن
 روزانه 17639  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط مرد

 روزانه 17640  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 
 روزانه 17641  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 روزانه 17642  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17643  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - 
 روزانه 17644  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17645  دانشگاه يزد ليزرفيزيك گرايش اپتيك و  10 - 
 روزانه 17646  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17647  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - 

 روزانه 17648  ازدانشگاه شير اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17649  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17650  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده  -خوابگاه فاقد 
 روزانه 17651  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي

 روزانه 17652  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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دوم  اول

 روزانه 17653  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 6 - 
 روزانه 17654  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 17655  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 17656  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17657  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17658  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 مهندسي انرژي

 روزانه 17659  هرانت -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
 روزانه 17660  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - 
 روزانه 17661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 - 

 روزانه 17662  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 17663  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 17664  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي

 روزانه 17665  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 - 
 فناوري پالسما 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17666  كرمان

 روزانه 17667  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 7 - 
 روزانه 17668  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 16 - 
 روزانه 17669  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 17670  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

تكنولوژي انرژي هاي انرژي گرايشمهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 17671  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 17672  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 مهندسي انرژي
- 1 

يش انرژي و هاي انرژي گرامهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 17673  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
امور آموزشي اين رشته گرايش بين 

رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  روزانه 17674  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

نشكده مهندسي انرژيمحل تحصيل دا هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 17675  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 17676  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 17677  دانشگاه اراك يزيكنانو ف 7 - 
 روزانه 17678  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17679  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 4 - 

 روزانه 17680  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 11 - فقط زن
 روزانه 17681  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 7 - 
 زيكنانو في 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17682  كرمان

 روزانه 17683  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 3 - 
 روزانه 17684  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 7 - 
 روزانه 17685  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17686  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 14 - 
 روزانه 17687  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17688  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 10 - 
 روزانه 17689  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 9 - 
 روزانه 17690  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 6 - 
 روزانه 17691  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك نانو 6 - 
 روزانه 17692  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 20 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 17693  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 10 - در وزارت آموزش و پرورش

پيماني شاغل ويژه فرهنگيان رسمي يا 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17694  پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 

 روزانه 17695  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

 روزانه 17696  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ي پيوسته فيزيك گرايش ماده چگالدكتر 4 - 
 روزانه 17697  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 3 
دكتري پيوسته فيزيك گرايش نجوم و 

 اخترفيزيك
 روزانه 17698  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 نوبت دوم 17699  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17700  دانشگاه اراك رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 1 - 
 نوبت دوم 17701  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

 نوبت دوم 17703  نتهرا -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17704  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17705  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17706  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 نوبت دوم 17707  دانشگاه تهران رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 4 - 
 نوبت دوم 17708  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17709  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17710  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17711  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 نوبت دوم 17712  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

 نوبت دوم 17713  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 17714  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17716  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17717  دانشگاه صنعتي اصفهان ماده چگال فيزيك گرايش فيزيك 13 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17718  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
منوبت دو 17719  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -   
 نوبت دوم 17720  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17721  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
صنعتي مالك اشتر) به استخدام  دانشگاه

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

 نوبت دوم 17722  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -

 نوبت دوم 17723  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17724  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 - 
 نوبت دوم 17725  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 
 نوبت دوم 17726  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17727  رشت -دانشگاه گيالن  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 10 - 
 نوبت دوم 17728  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم 17729  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17730  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 نوبت دوم 17731  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 نوبت دوم 17732  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17733  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 

 نوبت دوم 17734  تهران -واهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17735  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17736  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17737  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 17738  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زيك پالسمافيزيك گرايش في 1 - 
 نوبت دوم 17739  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17740  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17741  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17742  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17743  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17744  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17745  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17746  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم 17747  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17748  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 نوبت دوم 17749  دانشگاه تهران ايگرايش فيزيك هسته فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17750  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17751  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

يرش پذظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 17752  دانشگاه زنجان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17753  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17754  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 - 
 نوبت دوم 17755  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 نوبت دوم 17756  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17757  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 1 - 
 نوبت دوم 17758  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 نوبت دوم 17759  گرگان -دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17760  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17761  دانشگاه نيشابور ايفيزيك هسته فيزيك گرايش 5 - 
 نوبت دوم 17762  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17763  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17764  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 

 نوبت دوم 17765  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - فقط زن
 نوبت دوم 17766  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 
ت دومنوب 17767  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   
 نوبت دوم 17768  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17769  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17770  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 نوبت دوم 17771  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 نوبت دوم 17772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17773  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17774  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17775  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -
 نوبت دوم 17776  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هارات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذ 4 - 
 نوبت دوم 17777  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17778  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17779  دانشگاه فردوسي مشهد هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  3 - 
 نوبت دوم 17780  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 نوبت دوم 17781  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17782  دانشگاه نيشابور هابنيادي و نظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات 6 - 
 نوبت دوم 17783  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 

 نوبت دوم 17784  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17785  دانشگاه تبريز فيزيكفيزيك گرايش نجوم و اختر 5 - 
 نوبت دوم 17786  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17787  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17788  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17789  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ش نجوم و اخترفيزيكفيزيك گراي 2 - 
 نوبت دوم 17790  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 - 
 نوبت دوم 17791  گرگان -دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17792  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 نوبت دوم 17793  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17794  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 1 - 
 نوبت دوم 17795  دانشگاه تبريز شناسيگرايش گرانش و كيهان فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17796  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 نوبت دوم 17797  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17798  گاه سمناندانش شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17800  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17801  تهران -الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17802  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17803  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 نوبت دوم 17804  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17805  دانشگاه اروميه يزيك گرايش اپتيك و ليزرف 4 - 
 نوبت دوم 17806  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 نوبت دوم 17807  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -  فقط زن
 نوبت دوم 17808  همدان -ا دانشگاه بوعلي سين فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17809  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17810  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 
 نوبت دوم 17811  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 189  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1(كد ضريب مجموعه فيزيك  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 17812  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17813  تهران (محل تحصيل كرج) -ي دانشگاه خوارزم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17814  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17815  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 نوبت دوم 17816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17817  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ك و ليزرفيزيك گرايش اپتي 3 - 
 نوبت دوم 17818  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17819  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 
 نوبت دوم 17820  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رفيزيك گرايش اپتيك و ليز 5 - 
 نوبت دوم 17821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17822  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
 نوبت دوم 17823  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 نوبت دوم 17824  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17825  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17826  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17827  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17828  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 17829  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيتهمهندسي هس 1 - 
 نوبت دوم 17831  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 1 - 
 نوبت دوم 17833  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 6 - 
 نوبت دوم 17834  بابلسر -دانشگاه مازندران  پالسما فناوري 2 - 

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 17835  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 17836  ه اراكدانشگا نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17837  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 1 - 

 نوبت دوم 17838  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 4 - فقط زن
 نوبت دوم 17839  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 4 - 
 نوبت دوم 17840  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17841  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17842  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 10 - 
 نوبت دوم 17843  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17844  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17845  بابلسر - دانشگاه مازندران نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17846  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 10 - 
 نوبت دوم 17847  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 10 - 

دگردانپرديس خو 17848  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17849  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - 

 پرديس خودگردان 17850  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 17851  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -   

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 17852  تهران -دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

ردانپرديس خودگ 17853  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17854  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17855  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17856  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
 پرديس خودگردان 17857  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17858  سنندج -دانشگاه كردستان  ده چگالفيزيك گرايش فيزيك ما 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17859  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 29 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17860  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17861  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17862  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 -
 پرديس خودگردان 17863  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

 پرديس خودگردان 17864  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17865  دانشگاه تبريز ايرايش فيزيك هستهفيزيك گ 10 -

 پرديس خودگردان 17866  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 پرديس خودگردان 17867  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17868  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 17869  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17870  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17871  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هارايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گ 6 - 
 پرديس خودگردان 17872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17873  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هايدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه م 2 - 
 پرديس خودگردان 17874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 

 پرديس خودگردان 17875  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17876  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17877  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17878  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پرديس خودگردان 17879  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17880  دانشگاه سمنان شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 17881  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17882  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيانش و كيهانفيزيك گرايش گر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17883  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17884  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - 
تبريز ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا  پرديس خودگردان 17885  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -

 پرديس خودگردان 17886  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 پرديس خودگردان 17887  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 17889  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 پرديس خودگردان 17890  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

 پرديس خودگردان 17891  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 17892  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17893  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 3 - 
 پرديس خودگردان 17894  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 17895  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورندسي هستهمه 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17896  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 17897  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش مهندسي پرتوپزشكياي گرايمهندسي هسته 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17898  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 -
دانپرديس خودگر 17899  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 17900  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 10 - 
 پرديس خودگردان 17901  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يام نورپ 17902  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -   
 پيام نور 17903  مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17904  واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17905  تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17906  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17907  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17908  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  چگالفيزيك گرايش فيزيك ماده  10 - 
 پيام نور 17909  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17910  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 پيام نور 17911  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  ك گرايش فيزيك ماده چگالفيزي 10 - 
 پيام نور 17912  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
ام نورپي 17913  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 -   
 پيام نور 17914  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17915  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17916  شرقتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17917  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17918  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17919  مركز همدان -ور استان همدان دانشگاه پيام ن ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 پيام نور 17920  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17921  مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17922  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17923  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 - 
 پيام نور 17924  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هانظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و  10 - 
 پيام نور 17925  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17926  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204مه ادا
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 17927  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17928  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17929  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17930  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17931  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17932  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17933  مركز مشهد -ر استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نو فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17934  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 

 غيرانتفاعي 17935  تهران -خاتم دانشگاه غيرانتفاعي  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

 ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205
 روزانه 17936  دانشگاه اصفهان فوتونيك 4 -  

 روزانه 17937  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 6 - فقط زن
 روزانه 17938  دانشگاه بناب فوتونيك 10 - 
 روزانه 17939  دانشگاه تبريز فوتونيك 16 - 
 فوتونيك 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 17940  كرمان

 روزانه 17941  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 6 - 
 روزانه 17942  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 3 - 
 روزانه 17943  شاهكرمان -دانشگاه رازي  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17944  دانشگاه زنجان فوتونيك 7 - 
 روزانه 17945  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17946  دانشگاه شهركرد فوتونيك 5 - 
 روزانه 17947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 13 - 
 روزانه 17948  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 17 - 
 روزانه 17949  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 15 - 
 روزانه 17950  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17951  دانشگاه كاشان فوتونيك 5 - 
 روزانه 17952  سنندج -دانشگاه كردستان  فوتونيك 5 - 
 روزانه 17953  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 6 - 
 روزانه 17954  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17955  دانشگاه مالير فوتونيك 15 - 
 روزانه 17956  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 8 - 
 نوبت دوم 17957  دانشگاه اصفهان فوتونيك 2 - 

 نوبت دوم 17958  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17959  دانشگاه تبريز فوتونيك 11 - 
 نوبت دوم 17960  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17961  دانشگاه زنجان فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17962  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 4 - 
 نوبت دوم 17963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 3 - 
 نوبت دوم 17964  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17965  دانشگاه كاشان فوتونيك 3 - 
 نوبت دوم 17966  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 2 - 
 نوبت دوم 17967  دانشگاه مالير فوتونيك 5 - 
 نوبت دوم 17968  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نيكفوتو 4 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 17969  دانشگاه تبريز فوتونيك 16 -
 پرديس خودگردان 17970  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17971  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 17 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 17972  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 

اختصاصي وزارت دفاع و  شرايط عمومي و
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
  شرايط در انتهاي دفترچه -خواهند آمد 

 روزانه 17973  هان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصف مهندسي الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 7 -
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  ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

ايط علمي الزم (درج شده در و شر
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 روزانه 17974  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

در صورت دارا بودن پذيرفته شدگان 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 17975  ك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مال مهندسي الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

 فترچهدر انتهاي د

 نوبت دوم 17976  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي الكترواپتيك گرايش ليزر 7 -

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 17977  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 -  
 روزانه 17978  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17979  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 17980  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17981  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17982  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 روزانه 17983  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17984  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و مولكوليشناسي سلولي زيست 5 - 
 روزانه 17985  دانشگاه شهركرد شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 
 روزانه 17986  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 

 روزانه 17987  شيرازدانشگاه  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 17988  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17989  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 روزانه 17990  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17991  بابلسر -دانشگاه مازندران  سي سلولي و مولكوليشنازيست 4 - 
 روزانه 17992  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 12 - 
 روزانه 17993  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 8 - 
 روزانه 17994  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 4 - 
 روزانه 17995  اه تربيت مدرسدانشگ ريززيست فناوري 5 - 

 روزانه 17996  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 17997  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 7 -

 روزانه 17998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 9 - 
 روزانه 17999  دانشگاه تهران تيانسان شناسي زيس 4 - 
 نوبت دوم 18000  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
 نوبت دوم 18001  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 نوبت دوم 18002  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18003  سبزوار -ه حكيم سبزواري دانشگا شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18004  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 
 نوبت دوم 18005  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18006  تبريز -ايجان دانشگاه شهيد مدني آذرب شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 نوبت دوم 18007  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 - 
 نوبت دوم 18008  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 - 
ومنوبت د 18009  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -   
 نوبت دوم 18010  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 4 - 
 نوبت دوم 18011  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18012  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 -
 نوبت دوم 18013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 1 - 
 نوبت دوم 18014  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 1 - 

تبريز ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد  پرديس خودگردان 18015  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 -
 شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 18016  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18017  شگاه تربيت مدرسدان ريززيست فناوري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18018  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 18019  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 18020  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  لكوليشناسي سلولي و موزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18021  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 

باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در 
 غيرانتفاعي 18022  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - اصفهان

 غيرانتفاعي 18023  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18024  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18025  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  فنّاوريزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18026  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ززيست فناوريري 20 - 

 غيرانتفاعي 18027  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  اخالق زيستي 20 - با همكاري پژوهشگاه ابن سينا

 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18028  دانشگاه اراك ژنتيك 6 -  
 روزانه 18029  دانشگاه اصفهان ژنتيك 5 - 
 روزانه 18030  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 - 
 روزانه 18031  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - 

 روزانه 18032  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18033  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 5 - 
 روزانه 18034  دانشگاه زابل كژنتي 12 - 
 روزانه 18035  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 8 - 
 روزانه 18036  دانشگاه شهركرد ژنتيك 18 - 
 روزانه 18037  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 7 - 
 روزانه 18038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 7 - 
 روزانه 18039  اهواز -د چمران دانشگاه شهي ژنتيك 8 - 
 روزانه 18040  دانشگاه گنبد ژنتيك 15 - 
 روزانه 18041  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 19 - 
 روزانه 18042  دانشگاه مراغه ژنتيك 8 - 
 روزانه 18043  دانشگاه يزد ژنتيك 10 - 
 نوبت دوم 18044  دانشگاه اراك ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 18045  ندانشگاه اصفها ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 18046  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 18047  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 18048  دانشگاه زابل ژنتيك 8 - 
 نوبت دوم 18049  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 
 نوبت دوم 18050  كرمان -ر دانشگاه شهيد باهن ژنتيك 2 - 
 نوبت دوم 18051  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 18052  دانشگاه يزد ژنتيك 4 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18053  دانشگاه تبريز ژنتيك 9 -
 پرديس خودگردان 18054  تربيت مدرسدانشگاه  ژنتيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ژنتيك 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18055  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18056  دانشگاه زابل ژنتيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18057  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 4 - 

 پرديس خودگردان 18058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18059  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يام نورپ 18060  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ژنتيك 10 -   
 غيرانتفاعي 18061  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 18062  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
 غيرانتفاعي 18063  انتهر -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 18064  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18065  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18066  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 18067  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ژنتيك 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

  - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18068  گاه اصفهاندانش

 4 - فقط زن
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18069  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 8 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18070  دانشگاه ايالم

 - 5 
ناسي ميكروبيولوژي گرايش زيست ش

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18071  دانشگاه تهران

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18072  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18073  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18074  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 روزانه 18075  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 ازهاي بيماريميكروب
 روزانه 18076  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 18077  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 7 - فقط زن
 روزانه 18078  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 
هروزان 18079  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 -   
 روزانه 18080  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 18081  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 18082  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 7 - 
 روزانه 18083  بابلسر -زندران دانشگاه ما ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 
 روزانه 18084  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 روزانه 18085  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 
 روزانه 18086  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 9 - 
 روزانه 18087  بابلسر -ن دانشگاه مازندرا ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 - 2 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاهاي بيماريميكروب

 نوبت دوم 18088  دانشگاه اصفهان

 - 4 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18089  دانشگاه ايالم

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18090  نشگاه تهراندا

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18091  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18092  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 1 
وژي گرايش زيست شناسي ميكروبيول
 زاهاي بيماريميكروب

 نوبت دوم 18093  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 نوبت دوم 18094  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 18095  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18096  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  لوژي گرايش صنعتيميكروبيو 1 - 
 نوبت دوم 18097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 18098  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 
 نوبت دوم 18099  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 نوبت دوم 18100  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 نوبت دوم 18101  دانشگاه فردوسي مشهد ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 18102  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 2 - 
 - 5 

ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 
 زاماريهاي بيميكروب

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 18103  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 پرديس خودگردان 18104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

تبريز ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر  پرديس خودگردان 18105  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 -
 پرديس خودگردان 18106  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ميكروبيولوژي گرايش محيطي 5 - 
ل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصي

  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 18107
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18108  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18109  آبيك -اعي دانش البرز دانشگاه غيرانتف

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18110  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18111  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 

 - 20 
روبيولوژي گرايش زيست شناسي ميك

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18112  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاهاي بيماريميكروب
 غيرانتفاعي 18113  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش 

 - 20 
ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي 

 زاريهاي بيماميكروب
 غيرانتفاعي 18114  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 

 غيرانتفاعي 18115  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 18116  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 18117  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 18118  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 
 غيرانتفاعي 18119  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18120  دانشگاه اراك بيوشيمي 6 -  
 روزانه 18121  دانشگاه اروميه بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18122  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 5 - 

 روزانه 18123  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 7 - فقط زن
 روزانه 18124  بريزدانشگاه ت بيوشيمي 4 - 
 بيوشيمي 11 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18125  كرمان

 روزانه 18126  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18127  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 7 - 

 روزانه 18128  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18129  دانشگاه تهران بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18130  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 15 - 
 روزانه 18131  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18132  دانشگاه دامغان بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18133  شاهكرمان -دانشگاه رازي  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18134  دانشگاه زنجان بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18135  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18136  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18137  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 6 - 
 روزانه 18138  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - 
 روزانه 18139  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18140  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 14 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
ر) به سايت دانشگاه صنعتي مالك اشت
استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 

شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 تهران

 روزانه 18141  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 3 -

 روزانه 18142  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 5 - 
 روزانه 18143  دانشگاه كاشان بيوشيمي 15 - 
 روزانه 18144  سنندج -دانشگاه كردستان  ميبيوشي 11 - 
 روزانه 18145  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 2 - 
 روزانه 18146  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - 
 روزانه 18147  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18148  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 16 - 
 نوبت دوم 18149  دانشگاه اراك ميبيوشي 1 - 
 نوبت دوم 18150  دانشگاه اروميه بيوشيمي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

 نوبت دوم 18151  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18152  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18153  دانشگاه تهران بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18154  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 3 - 
وبت دومن 18155  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 1 -   
 نوبت دوم 18156  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18157  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18158  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18160  تبريز -ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد بيوشيمي 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن 
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع 

و شرايط علمي الزم (درج شده در 
سايت دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

استخدام وزارت دفاع و پشتيباني 
شرايط  -نيروهاي مسلح در خواهند آمد 

يل محل تحص -در انتهاي دفترچه 
 تهران

 نوبت دوم 18161  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوشيمي 3 -

 نوبت دوم 18162  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18163  دانشگاه كاشان بيوشيمي 8 - 
 نوبت دوم 18164  گرگان -دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 
ومنوبت د 18165  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 3 -   

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18166  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -
 پرديس خودگردان 18167  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 بيوشيمي 1 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18168  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 18169  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 4 - 
 پرديس خودگردان 18170  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18171  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18172  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18173  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18174  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18175  مركز بيجار -گاه پيام نور استان كردستان دانش بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18176  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 18177  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوشيمي 20 - 
عيغيرانتفا 18178  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 -   
 غيرانتفاعي 18179  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  بيوشيمي 20 - 

 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18180  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن

 روزانه 18181  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 3 - 
 روزانه 18182  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 12 - 
 روزانه 18183  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - 

 روزانه 18184  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18185  دانشگاه تهران بيوفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 18186  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18187  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 18188  دانشگاه تهران بيوفيزيك 3 - 

 پرديس خودگردان 18189  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18190  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 - 
 پيام نور 18191  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 

 ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18192  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 -  

 روزانه 18193  تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - فقط زن
 روزانه 18194  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 
 روزانه 18195  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18196  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 

 روزانه 18197  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - دفترچهشرايط در انتهاي 
 روزانه 18198  دانشگاه شهركرد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 11 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 روزانه 18200  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 9 - 
 روزانه 18201  دانشگاه مراغه فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 
 نوبت دوم 18202  دانشگاه اصفهان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

 نوبت دوم 18203  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - فقط زن
 نوبت دوم 18204  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18205  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18206  دانشگاه سمنان فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

 نوبت دوم 18207  تهران -دانشگاه شاهد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18208  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18209  دانشگاه فردوسي مشهد فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 18210  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 18211  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
 پيام نور 18212  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
انتفاعيغير 18213  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 10 -   

باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در 
 غيرانتفاعي 18214  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - اصفهان

 غيرانتفاعي 26510  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  فّناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -  
 غيرانتفاعي 18215  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيفنّاوري گرايش ميكروزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18216  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18217  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  فنّاوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 

 ) 7لي (كد ضريب شناسي سلولي و مولكومجموعه زيست - 1206
 روزانه 18218  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 6 -  
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 18219  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

وزانهر 18220  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 8 -   
 روزانه 18221  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 روزانه 18222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 8 - 
 نوبت دوم 18223  دانشگاه اروميه فنّاوري گرايش دريازيست 2 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 1 - 

ت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربي
 نوبت دوم 18224  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 18225  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 نوبت دوم 18226  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش دريازيست 4 - 
 فنّاوري گرايش دريازيست 5 - 

نشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع دا
 پرديس خودگردان 18227  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 18228  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فنّاوري گرايش دريازيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8كد ضريب شناسي سلولي و مولكولي (مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18229  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 10 -  

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 18230  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 6 -
 روزانه 18231  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 8 - 
 نوبت دوم 18232  دانشگاه بيرجند فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 2 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18233  دانشگاه تهران فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 -
 نوبت دوم 18234  اسبندر عب -دانشگاه هرمزگان  فنّاوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - 

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط مرد -در وزارت آموزش و پرورش   روزانه 18235  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

فقط زن -زارت آموزش و پرورش در و  روزانه 18236  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18237  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل  نوبت دوم 18238  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 2 -

 ) 1آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18239  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 12 -  

 روزانه 18240  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 16 - فقط زن
 روزانه 18241  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيآمار  12 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1آمار (كد ضريب  - 1207ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18242  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18243  دانشگاه تبريز آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18244  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 4 - 

 روزانه 18245  دانشگاه تربيت مدرس آمار رياضي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18246  دانشگاه تهران آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18247  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18248  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 13 - 
 روزانه 18249  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18250  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18251  دانشگاه زنجان آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18252  دانشگاه سمنان يآمار رياض 15 - 
 روزانه 18253  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18254  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار رياضي 15 - 
 روزانه 18255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18256  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار رياضي 15 - 

 روزانه 18257  دانشگاه شيراز آمار رياضي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 18258  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18259  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18260  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 5 - 
 روزانه 18261  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18262  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18263  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18264  سنندج -دانشگاه كردستان  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18265  گرگان -دانشگاه گلستان  ضيآمار ريا 18 - 
 روزانه 18266  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18267  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 4 - 
 روزانه 18268  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18269  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18270  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18271  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18272  دانشگاه يزد آمار رياضي 9 - 
 روزانه 18273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 8 - 

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 عالي بيمه اكوتحصيل موسسه آموزش 

 روزانه 18274  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 18 -
 روزانه 18275  دانشگاه بيرجند علم داده ها 7 - 
 روزانه 18276  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 5 - 

 روزانه 18277  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18278  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه علم داده ها 13 - 
 نوبت دوم 18279  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 4 - 

 نوبت دوم 18280  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آمار رياضي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 18281  دانشگاه تبريز آمار رياضي 10 - 
 نوبت دوم 18282  دانشگاه تهران آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18283  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18284  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18285  دانشگاه سمنان آمار رياضي 10 - 
 نوبت دوم 18286  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 1 - 
 نوبت دوم 18287  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18288  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18289  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18290  گرگان -دانشگاه گلستان  آمار رياضي 6 - 
 نوبت دوم 18291  رشت -ن دانشگاه گيال آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18292  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18293  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18294  دانشگاه يزد آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 1 - 

ل مح -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 18296  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 12 - تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 18297  دانشگاه بيرجند علم داده ها 1 - 
 مجازي دولتي 18298  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 18299  دانشگاه اصفهان يآمار رياض 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1آمار (كد ضريب  - 1207ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 18300  زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه سي آمار رياضي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18301  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 10 - 

 پرديس خودگردان 18302  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18303  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير آمار رياضي 3 - 

 پرديس خودگردان 18304  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18305  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18306  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18307  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18308  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18309  مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18310  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18311  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 

 مجازي پيام نور 18312  ركز تبريزم -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18313  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18314  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18315  مركز نيشابور -م نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيا آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18316  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18317  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18318  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18319  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 20 - 

 ) 2آمار (كد ضريب  - 1207
 روزانه 18320  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 7 -  
 روزانه 18321  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ديآمار اجتماعي و اقتصا 8 - 
 روزانه 18322  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار اجتماعي و اقتصادي 7 - 
 روزانه 18323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18324  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18325  دانشگاه صنعتي اصفهان ر اجتماعي و اقتصاديآما 8 - 
 روزانه 18326  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 12 - 
 روزانه 18327  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آمار اجتماعي و اقتصادي 15 - 
 روزانه 18328  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 11 - 
 نوبت دوم 18329  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اجتماعي و اقتصاديآمار  4 - 
 نوبت دوم 18330  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 1 - 
 نوبت دوم 18331  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 3 - 
 نوبت دوم 18332  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 4 - 
 پرديس خودگردان 18333  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 1 - 

 پرديس خودگردان 18334  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 18335  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضيات و كاربردها 8 -  ورشدر وزارت آموزش و پر
 روزانه 18336  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 15 - 
 روزانه 18337  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضيات و كاربردها 30 - 
 روزانه 18338  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها 28 - 
 روزانه 18339  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضيات و كاربردها 13 - 
 روزانه 18340  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 16 - 
 روزانه 18341  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18342  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 18 - 

 روزانه 18343  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - فقط زن
 روزانه 18344  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18345  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18346  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18347  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18348  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 22 - 
 روزانه 18349  علوم پايه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18350  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 

 روزانه 18351  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18352  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18353  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18354  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18355  دانشگاه دامغان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18356  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18357  دانشگاه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 13 - 
 روزانه 18358  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18359  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 

 روزانه 18360  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18361  دانشگاه شهركرد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18362  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18363  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 16 - 
 روزانه 18364  تبريز -يد مدني آذربايجان دانشگاه شه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 

 روزانه 18365  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18366  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18367  دانشگاه صنعتي اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18368  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18369  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18370  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18371  دانشگاه صنعتي شاهرود ات و كاربردها گرايش جبررياضي 5 - 
 روزانه 18372  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18373  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18374  بهشهر -گاه علم و فنّاوري مازندران دانش رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18375  دانشگاه فردوسي مشهد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 

 روزانه 18377  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - فقط مرد
 روزانه 18376  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - فقط زن

 روزانه 18378  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18379  سنندج -دانشگاه كردستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18380  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 18 - 
 روزانه 18381  دانشگاه گنبد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18382  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 16 - 
 روزانه 18383  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18384  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18385  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  جبر رياضيات و كاربردها گرايش 20 - 
 روزانه 18386  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18387  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18388  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18389  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اضيات و كاربردها گرايش جبرري 11 - 
 روزانه 18390  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18391  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18392  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 11 - 
 روزانه 18393  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضيات و كاربردها گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18394  مجتمع آموزش عالي بم رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18395  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18396  دانشگاه اراك ياضيات و كاربردها گرايش آناليزر 7 - 
 روزانه 18397  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - 
 روزانه 18398  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 

 روزانه 18399  تهران -ه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژ رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - فقط زن
 روزانه 18400  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18401  دانشگاه بجنورد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18402  دانشگاه بناب رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18403  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ايش آناليزرياضيات و كاربردها گر 5 - 
 روزانه 18404  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18405  دانشگاه بيرجند رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18406  گاه تبريزدانش رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18407  كرمان

 روزانه 18408  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 روزانه 18409  انشگاه تربيت مدرسد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

 روزانه 18410  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18411  دانشگاه جهرم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
هروزان 18412  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 -   
 روزانه 18413  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18414  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  يات و كاربردها گرايش آناليزرياض 12 - 
 روزانه 18415  دانشگاه دامغان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18416  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18417  دانشگاه زنجان اليزرياضيات و كاربردها گرايش آن 18 - 
 روزانه 18418  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18419  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 19 - 

 روزانه 18420  تهران -د دانشگاه شاه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18421  دانشگاه شهركرد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18422  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18423  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 

 روزانه 18424  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18425  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 11 - 
 روزانه 18426  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18427  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ت و كاربردها گرايش آناليزرياضيا 10 - 
 روزانه 18428  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18429  دانشگاه صنعتي شيراز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18430  نعتي نوشيرواني بابلدانشگاه ص رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18431  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18432  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18433  فردوسي مشهددانشگاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 17 - 

 روزانه 18434  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - فقط زن
 روزانه 18435  دانشگاه قم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - فقط مرد

 روزانه 18436  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18437  سنندج -دانشگاه كردستان  رايش آناليزرياضيات و كاربردها گ 13 - 
 روزانه 18438  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18439  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18440  آبادخرم  -دانشگاه لرستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 18 - 
 روزانه 18441  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18442  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18443  دانشگاه مراغه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18444  دانشگاه مالير ت و كاربردها گرايش آناليزرياضيا 15 - 
 روزانه 18445  دانشگاه نيشابور رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18446  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18447  رفسنجان - دانشگاه ولي عصر(عج) رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18448  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18449  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18450  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18451  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار ها گرايش آناليزرياضيات و كاربرد 10 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18452  دانشگاه اراك
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18453  دانشگاه اروميه
ژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولو 6 -   روزانه 18454  دانشگاه اصفهان

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - فقط زن  روزانه 18455  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18456  دانشگاه ايالم
پولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (تو 10 -   روزانه 18457  دانشگاه بجنورد
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18458  دانشگاه بناب
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18459  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -   روزانه 18460  قزوين -ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18461  دانشگاه تبريز
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18462  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
دسه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هن 8 -   روزانه 18463  دانشگاه تربيت مدرس

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - فاقد خوابگاه  روزانه 18464  دانشگاه تربيت مدرس
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18465  دانشگاه تفرش
وژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپول 6 -   روزانه 18466  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18467  دانشگاه دامغان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18468  دانشگاه زنجان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18469  سمناندانشگاه 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18470  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18471  تهران -دانشگاه شاهد 
ه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندس 13 -   روزانه 18472  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 13 -   روزانه 18473  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18474  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18475  دانشگاه شيراز

ندسه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش ه 6 -   روزانه 18476  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18477  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   روزانه 18478  دانشگاه صنعتي شاهرود
ضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)ريا 3 -   روزانه 18479  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   روزانه 18480  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18481  دانشگاه فردوسي مشهد

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 11 - فقط زن  روزانه 18482  دانشگاه قم
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   روزانه 18483  دانشگاه كاشان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 7 -   روزانه 18484  سنندج -دانشگاه كردستان 
كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) رياضيات و 12 -   روزانه 18485  رشت -دانشگاه گيالن 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   روزانه 18486  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 11 -   روزانه 18487  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
ات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)رياضي 8 -   روزانه 18488  دانشگاه مراغه
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -   روزانه 18489  دانشگاه مالير
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 -   روزانه 18490  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
گرايش هندسه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها  8 -   روزانه 18491  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -   روزانه 18492  دانشگاه ياسوج
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -   روزانه 18493  دانشگاه يزد
 روزانه 18494  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان اترياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيب 6 - 
 روزانه 18495  دانشگاه زنجان رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبات 15 - 

 روزانه 18496  دانشگاه شيراز رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبات 12 - 
 روزانه 18497  فردوسي مشهد دانشگاه رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبات 9 - 
 روزانه 18498  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 4 - 

 روزانه 18499  دانشگاه تربيت مدرس رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 5 - 
 روزانه 18501  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18502  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان دكتري پيوسته رياضي گرايش آناليز 4 - 
 روزانه 18503  يه زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پا دكتري پيوسته رياضي گرايش هندسه 2 - 
 نوبت دوم 18504  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضيات و كاربردها 8 - 
 نوبت دوم 18505  دانشگاه تهران رياضيات و كاربردها 6 - 
 نوبت دوم 18506  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و كاربردها 9 - 
 نوبت دوم 18507  تهران -يف دانشگاه صنعتي شر رياضيات و كاربردها 2 - 
 نوبت دوم 18508  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18509  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18510  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18511  نشگاه ايالمدا رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18512  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18513  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش جبر 14 - 
 نوبت دوم 18514  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18515  دانشگاه سمنان يات و كاربردها گرايش جبررياض 15 - 
 نوبت دوم 18516  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 

 نوبت دوم 18517  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18518  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  گرايش جبر رياضيات و كاربردها 3 - 
 نوبت دوم 18519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18520  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18521  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  بردها گرايش جبررياضيات و كار 4 - 
 نوبت دوم 18522  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - 
 نوبت دوم 18523  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18524  دانشگاه كاشان جبر رياضيات و كاربردها گرايش 8 - 
 نوبت دوم 18525  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18526  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
منوبت دو 18527  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 -   
 نوبت دوم 18528  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18529  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18530  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش جبر 4 - 
 نوبت دوم 18531  بروجرد -ت اله بروجردي دانشگاه آي رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18532  دانشگاه اراك رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18533  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  شعنوان رشته / گراي نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 18534  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18535  دانشگاه ايالم رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18536  همدان -انشگاه بوعلي سينا د رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18537  دانشگاه تبريز رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 18538  كرمان

 نوبت دوم 18539  شگاه جهرمدان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18540  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18541  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
دوم نوبت 18542  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 -   

 نوبت دوم 18543  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18544  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18545  انتهر -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18546  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18547  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18548  بابل دانشگاه صنعتي نوشيرواني رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18549  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18550  دانشگاه كاشان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
 نوبت دوم 18551  گرگان -دانشگاه گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18552  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 نوبت دوم 18553  دانشگاه مالير رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18554  دانشگاه نيشابور رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18555  ايرانشهر -شگاه واليت دان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18556  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18557  دانشگاه ياسوج رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 7 - 
 نوبت دوم 18558  دانشگاه يزد رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 3 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18559  دانشگاه اراك
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18560  دانشگاه اروميه
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18561  دانشگاه ايالم
ش هندسه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گراي 2 -   نوبت دوم 18562  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18563  دانشگاه تبريز
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18564  دانشگاه سمنان
ولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپ 5 -   نوبت دوم 18565  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18566  تهران -دانشگاه شاهد 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -  ت دومنوب 18567  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18568  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18569  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18570  انشگاه صنعتي نوشيرواني بابلد
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18571  دانشگاه كاشان
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -   نوبت دوم 18572  بابلسر -دانشگاه مازندران 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -   نوبت دوم 18573  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   نوبت دوم 18574  دانشگاه ياسوج
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -   نوبت دوم 18575  دانشگاه يزد

 پرديس خودگردان 18576  دانشگاه اروميه رايش جبررياضيات و كاربردها گ 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18577  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18578  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18579  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 18580  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 6 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 18582  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 5 - 

 پرديس خودگردان 18583  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش جبررياضيات و كاربردها  16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18584  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18585  دانشگاه اروميه رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18586  دانشگاه اصفهان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18587  دانشگاه سمنان رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18588  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 18589  تهران -دانشگاه شاهد  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 4 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18590  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دها گرايش آناليزرياضيات و كاربر 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 18591  رشت -دانشگاه گيالن  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پرديس خودگردان 18592  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18593  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18594  دانشگاه اروميه
ه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندس 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18595  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18596  تهران -دانشگاه شاهد 

ياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي)ر 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18597  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -   پرديس خودگردان 18598  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

ه (توپولوژي)رياضيات و كاربردها گرايش هندس 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18599  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پرديس خودگردان 18600  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18601  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18602  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 

واحد بستان  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 پيام نور 18603  آباد

 پيام نور 18604  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ردها گرايش جبررياضيات و كارب 10 - 
 پيام نور 18605  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
م نورپيا 18606  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 -   

 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 پيام نور 18607  شهركرد
 پيام نور 18608  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18609  مركز مشهد -پيام نور استان خراسان رضوي  دانشگاه رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18610  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18611  مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18612  مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان  و كاربردها گرايش جبررياضيات  10 - 
 پيام نور 18613  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
م نورپيا 18614  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 -   
 پيام نور 18615  مركز گنبد كاووس -دانشگاه پيام نور استان گلستان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18616  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 8 - 
 پيام نور 18617  مركز خمين -ن مركزي دانشگاه پيام نور استا رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18618  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18619  مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18620  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18621  مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18622  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18623  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18624  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18625  مركز شيراز -نور استان فارس دانشگاه پيام  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18626  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18627  مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18628  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ضيات و كاربردها گرايش آناليزريا 10 - 
 پيام نور 18629  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 8 - 
 پيام نور 18630  مركز تنكابن -ن دانشگاه پيام نور استان مازندرا رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 10 - 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   پيام نور 18631  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -   پيام نور 18632  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 مجازي پيام نور 18633  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - محور آموزش
 مجازي پيام نور 18634  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 بررياضيات و كاربردها گرايش ج 40 - آموزش محور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 مجازي پيام نور 18635  شهركرد

 مجازي پيام نور 18636  مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18637  مركز مشهد -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18638  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18639  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18640  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضيات و كاربردها گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18641  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18642  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 40 - آموزش محور
رياضيات و كاربردها گرايش هندسه (توپولوژي) 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 18643  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 غيرانتفاعي 18644  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  رياضيات و كاربردها 20 - 
 غيرانتفاعي 18645  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضيات و كاربردها 20 - 
 غيرانتفاعي 18646  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضيات و كاربردها گرايش آناليز 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
حاتتوضي  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18647  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي 29 -  فقط زن
 روزانه 18648  دانشگاه بناب رياضي كاربردي 10 - 
 روزانه 18649  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي 13 - 
 روزانه 18650  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 6 - 
 روزانه 18651  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 8 - 
 روزانه 18652  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي 30 - 
 روزانه 18653  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي 18 - 
 روزانه 18654  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 24 - 
 روزانه 18655  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 13 - 
 روزانه 18656  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 20 - 
 روزانه 18657  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 12 - 
 روزانه 18658  دانشگاه اراك ز عدديرياضي كاربردي گرايش آنالي 7 - 
 روزانه 18659  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18660  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 روزانه 18661  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18662  دانشگاه بجنورد آناليز عددي رياضي كاربردي گرايش 10 - 
 روزانه 18663  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18664  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 روزانه 18665  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 17 - 
 رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18666  كرمان

 روزانه 18667  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 18668  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - و پرورش در وزارت آموزش
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 18669  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 -

 روزانه 18670  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18671  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18672  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 روزانه 18673  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18674  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18675  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18676  زاهدان -شگاه سيستان و بلوچستان دان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 18 - 

 روزانه 18677  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18678  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
 روزانه 18679  كرمان -باهنر  دانشگاه شهيد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18680  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18681  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18682  يزتبر -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 روزانه 18683  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 روزانه 18684  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
نهروزا 18685  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 -   
 روزانه 18686  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18687  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18688  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 

 روزانه 18689  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 18690  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18691  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 روزانه 18692  دانشگاه فردوسي مشهد اليز عدديرياضي كاربردي گرايش آن 6 - 

 روزانه 18693  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - فقط زن
 روزانه 18694  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - فقط مرد

 روزانه 18695  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18696  سنندج -دانشگاه كردستان  ياضي كاربردي گرايش آناليز عددير 11 - 
 روزانه 18697  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18698  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 19 - 
 روزانه 18699  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18700  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18701  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18702  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
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 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18703  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 روزانه 18704  دانشگاه ياسوج گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  10 - 
 روزانه 18705  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18706  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18707  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18708  دانشگاه بجنورد سازيگرايش بهينهرياضي كاربردي  9 - 
 روزانه 18709  دانشگاه بيرجند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18710  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18711  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 

 روزانه 18712  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 18713  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 -

 روزانه 18714  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  سازيدي گرايش بهينهرياضي كاربر 9 - 
 روزانه 18715  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18716  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18717  كرمانشاه -انشگاه رازي د سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18718  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18719  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 16 - 

 روزانه 18720  تهران -هد دانشگاه شا سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18721  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18722  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18723  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 18724  دانشگاه شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 18725  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18726  نتهرا -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 روزانه 18727  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18728  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18729  دانشگاه صنعتي شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18730  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيايش بهينهرياضي كاربردي گر 7 - 
 روزانه 18731  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18732  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 18733  دانشگاه قم سازيينهرياضي كاربردي گرايش به 10 - فقط زن
 روزانه 18734  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 18735  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18736  سنندج -دانشگاه كردستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 18737  رشت -دانشگاه گيالن  سازيبردي گرايش بهينهرياضي كار 18 - 
 روزانه 18738  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 - 12 

و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت
 ديناميكيهاي سيستم

 روزانه 18739  دانشگاه تبريز

 - 9 
و ديفرانسيل  دالترياضي كاربردي گرايش معا

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18740  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 5 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18741  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 9 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكي هايسيستم
 روزانه 18742  دانشگاه شيراز

 - 8 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18743  رشت -دانشگاه گيالن 

دكتري پيوسته رياضي گرايش رياضي كاربردي 3 -   روزانه 18744  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
 نوبت دوم 18745  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ربرديرياضي كا 8 - فقط زن

 نوبت دوم 18746  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي 6 - 
 نوبت دوم 18747  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18748  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 9 - 
 نوبت دوم 18749  تهران -صنعتي شريف  دانشگاه رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18750  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 5 - 
 نوبت دوم 18751  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18752  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18753  دانشگاه ايالم عددي رياضي كاربردي گرايش آناليز 2 - 
 نوبت دوم 18754  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 11 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 18755  كرمان
 نوبت دوم 18756  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 نوبت دوم 18757  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 نوبت دوم 18758  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 نوبت دوم 18759  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

 نوبت دوم 18760  تهران -شاهد  دانشگاه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18761  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18762  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18763  تهران -اجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خو رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18764  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 نوبت دوم 18765  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18766  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 نوبت دوم 18767  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 
 نوبت دوم 18768  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
وبت دومن 18769  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 -   
 نوبت دوم 18770  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 نوبت دوم 18771  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 نوبت دوم 18772  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 نوبت دوم 18773  يزد دانشگاه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18774  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 - 
 نوبت دوم 18775  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18776  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18777  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 نوبت دوم 18778  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 

 نوبت دوم 18779  تهران -دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18780  تبريز -شهيد مدني آذربايجان دانشگاه  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18781  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18782  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18783  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  زيسارياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 
 نوبت دوم 18784  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 
 نوبت دوم 18785  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18786  شتر -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18787  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 - 8 

و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت
 ديناميكيهاي سيستم

 نوبت دوم 18788  دانشگاه تبريز

 - 1 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ميكيديناهاي سيستم
 نوبت دوم 18789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18790  رشت -دانشگاه گيالن 

 مجازي دولتي 18791  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 18792  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18793  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18794  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18795  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 18796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 18797  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 پرديس خودگردان 18798  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18799  بابلسر -دانشگاه مازندران  ي گرايش آناليز عدديرياضي كاربرد 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18800  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18801  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18802  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18803  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18804  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18805  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پيام نور 18806  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18807  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18808  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ليز عدديرياضي كاربردي گرايش آنا 10 - 
 پيام نور 18809  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دا  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 18810  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18811  نيشابورمركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18812  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 پيام نور 18813  مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18814  مركز اردبيل -گاه پيام نور استان اردبيل دانش سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18815  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18816  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18817  مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18818  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18819  مركز نيشابور -خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18820  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 18821  مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 مجازي پيام نور 18822  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  بردي گرايش آناليز عدديرياضي كار 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18823  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18824  مركز گناباد -نشگاه پيام نور استان خراسان رضوي دا سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18825  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18826  مركز شيراز -ارس دانشگاه پيام نور استان ف سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18827  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني رياضي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 18828  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  رياضي كاربردي 20 - 
فاعيغيرانت 18829  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  رياضي كاربردي 20 -   
 غيرانتفاعي 18830  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  رياضي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 18831  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 18832  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 غيرانتفاعي 18833  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  20 - 

 ) 4مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18834  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 13 -  
 روزانه 18835  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - 
 روزانه 18836  دانشگاه بيرجند ضي كاربردي گرايش رياضي ماليريا 6 - 
 روزانه 18837  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18838  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - 
 روزانه 18839  ربيت مدرسدانشگاه ت رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 

 روزانه 18840  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18841  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - محل تحصيل تهران
نهروزا 18842  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 25 -   
 روزانه 18843  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 - 
 روزانه 18844  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 روزانه 18845  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 - 
 روزانه 18846  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يش رياضي ماليرياضي كاربردي گرا 15 - 
 روزانه 18847  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 - 
 روزانه 18848  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 - 
 روزانه 18849  ساردانشكده رياضي و كامپيوتر خوان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 8 - 
 روزانه 18850  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوانفورماتيك 5 - 
 نوبت دوم 18851  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 - 
 نوبت دوم 18852  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 - 
 نوبت دوم 18853  دانشگاه بيرجند ياضي ماليرياضي كاربردي گرايش ر 1 - 
 نوبت دوم 18854  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 نوبت دوم 18855  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - محل تحصيل تهران
وبت دومن 18856  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -   
 نوبت دوم 18857  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 1 - 
 نوبت دوم 18858  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 
 نوبت دوم 18859  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - 
 نوبت دوم 18860  رشت -دانشگاه گيالن  اضي كاربردي گرايش رياضي ماليري 1 - 
 نوبت دوم 18861  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 - 

 پرديس خودگردان 18862  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18863  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ش رياضي ماليرياضي كاربردي گراي 3 - 
 پيام نور 18864  واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 - 
 غيرانتفاعي 18865  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 18866  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 18867  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  شعنوان رشته / گراي نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 18868  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 18869  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رمز و كدرياضي كاربردي گرايش  15 -

 روزانه 18870  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 10 - 
 روزانه 18871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 4 - 
 روزانه 18872  تهران -ران دانشگاه علم و صنعت اي رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 8 - 
 نوبت دوم 18873  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 - 
 نوبت دوم 18874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 1 - 
نپرديس خودگردا 18875  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -   

 ) 6مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18876  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 -  

 روزانه 18877  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش علوم داده 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18878  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18879  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 نوبت دوم 18880  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18881  تهران -خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 4 - 

 ) 7مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18882  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 4 -  

 روزانه 18883  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18884  دانشگاه فردوسي مشهد ايش رياضيات زيستيرياضي كاربردي گر 6 - 

 ) 8مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 18885  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 10 -  در وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18886  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 8 - 
 روزانه 18887  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 18888  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 15 - در وزارت آموزش و پرورش

 نوبت دوم 18889  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 10 - 
 پرديس خودگردان 18890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش رياضي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18891  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش رياضي 10 - 
 غيرانتفاعي 18892  تهران -عي رفاه(ويژه خواهران) دانشكده غيرانتفا آموزش رياضي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 18893  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 20 - 

 ) 9مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
 روزانه 18894  دانشگاه بجنورد محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 -  
 روزانه 18895  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رهاي جبر منطقيمحاسبات نرم گرايش ساختا 10 - 
 روزانه 18896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 5 - 
 روزانه 18897  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 - 

 پرديس خودگردان 18898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 5 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209
 روزانه 18899  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 12 -  

با گذراندن دروس گرايش هاي 
محاسبات علمي يا الگوريتم و نظريه 

ي از اين گرايش ها فارغ محاسبه در يك
 التحصيل مي شوند

 روزانه 18900  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 13 -

 روزانه 18901  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 8 - 
 روزانه 18902  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 13 - 
 روزانه 18903  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 روزانه 18904  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 16 - 
 روزانه 18905  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 6 - 

پيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبهعلوم كام 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18906  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 -   روزانه 18907  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 6 -   روزانه 18908  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 18909  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 - 
 روزانه 18910  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 11 - 
 روزانه 18911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 9 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 210  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18912  دانشگاه تبريز
پيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كام 10 -   روزانه 18913  دانشگاه دامغان
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 -   روزانه 18914  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18915  نتهرا -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -   روزانه 18916  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18917  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 9 -   روزانه 18918  تهران -گاه عالمه طباطبايي دانش
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 6 -   روزانه 18919  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
 نوبت دوم 18920  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 4 - 

با گذراندن دروس گرايش هاي 
محاسبات علمي يا الگوريتم و نظريه 

از اين گرايش ها فارغ  محاسبه در يكي
 التحصيل مي شوند

 نوبت دوم 18921  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 2 -

 نوبت دوم 18922  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 
 نوبت دوم 18923  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 2 - 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - تهاي دفترچهشرايط در ان  نوبت دوم 18924  تهران -دانشگاه شاهد 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 3 -   نوبت دوم 18925  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 -   نوبت دوم 18926  تهران -كبير دانشگاه صنعتي امير
 نوبت دوم 18927  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 4 - 
 نوبت دوم 18928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 5 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18929  دانشگاه تبريز
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18930  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18931  تهران -دانشگاه شاهد 
و هوش مصنوعي علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم 2 -   نوبت دوم 18932  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -   نوبت دوم 18933  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 -   نوبت دوم 18934  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - وزش محورآم  مجازي دولتي 18935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 18936  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18937  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18938  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د  پرديس خودگردان 18939  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18940  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18941  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني وم كامپيوترعل 20 - 
 غيرانتفاعي 18942  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  علوم كامپيوتر 20 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 20 -   غيرانتفاعي 18943  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 

 ) 2عه علوم كامپيوتر (كد ضريب مجمو - 1209
 روزانه 18944  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 -  

 روزانه 18945  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18946  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 15 - 
 روزانه 18947  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - 

 روزانه 18948  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 - 
 روزانه 18950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 18951  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 5 -
 روزانه 18952  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 9 - 
 روزانه 18953  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 - 

 روزانه 18954  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18955  تهران -لزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ا بيوانفورماتيك - 10 فقط زن

اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 
 شود

 روزانه 18956  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 6 -
اين رشته در گروه -فاقد خوابگاه

 روزانه 18957  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 4 - بيوفيزيك اجرا مي شود.
 روزانه 18958  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 8 - 
 روزانه 18959  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 5 - 
 نوبت دوم 18960  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 
 نوبت دوم 18961  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

 نوبت دوم 18962  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18963  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 
 نوبت دوم 18964  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 18965  دانشگاه تهران دانش علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و 3 -
 نوبت دوم 18966  تهران -دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18967  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 8 - 
 نوبت دوم 18968  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 

 مجازي دولتي 18969  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 40 - ش محورآموز
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 

 مجازي دولتي 18970  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 30 - آموزش محور -شود. 
 پرديس خودگردان 18971  زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - 

 پرديس خودگردان 18972  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 18973  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -شود. 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 18974  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 10 -

 پرديس خودگردان 18975  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيوانفورماتيك 1 - 
 غيرانتفاعي 18976  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني و دانشعلوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم  20 - 
 غيرانتفاعي 18977  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوانفورماتيك 20 - 

ي غيرانتفاعيمجاز 18978  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 40 - آموزش محور  

 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 18979  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -  
 روزانه 18980  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18981  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 18982  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - نفقط ز
 روزانه 18983  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18984  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 ياهي گرايش فيزيولوژيشناسي گزيست 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 18985  كرمان

 روزانه 18986  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18987  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 18988  دانشگاه تهران ي گياهي گرايش فيزيولوژيشناسزيست 4 - 
 روزانه 18989  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18990  دانشگاه دامغان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 18991  كرمانشاه -ه رازي دانشگا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 18992  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18993  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 18994  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 

 روزانه 18995  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - در انتهاي دفترچه شرايط
 روزانه 18996  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18997  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 18998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي گرايش فيزيولوژيشناسي گياهزيست 6 - 
 روزانه 18999  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 19000  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 19001  دانشگاه شيراز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژييستز 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19002  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19003  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19004  رشت -ن دانشگاه گيال شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19005  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 19006  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
زانهرو 19007  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 -   
 روزانه 19008  دانشگاه مراغه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19009  دانشگاه مالير شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 
 روزانه 19010  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19011  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19012  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19013  دانشگاه اصفهان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19014  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19015  دانشگاه تبريز گرايش فيزيولوژي شناسي گياهيزيست 5 - 
 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19016  كرمان

 نوبت دوم 19017  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ضريب شناسي گياهي (كد زيست - 1213ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 19018  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19019  دانشگاه زابل ش فيزيولوژيشناسي گياهي گرايزيست 4 - 
 نوبت دوم 19020  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19021  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 نوبت دوم 19022  تهران -دانشگاه شاهد  يشناسي گياهي گرايش فيزيولوژزيست 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19023  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19025  تبريز -آذربايجان  دانشگاه شهيد مدني شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19026  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19027  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19028  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 19029  دانشگاه مالير شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 19030  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19031  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19032  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 پرديس خودگردان 19033  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 پرديس خودگردان 19034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ولوژيشناسي گياهي گرايش فيزيزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19035  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19036  مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19037  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19038  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 پيام نور 19039  مركز رودسر -م نور استان گيالن دانشگاه پيا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19040  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19041  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19042  مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد  ناسي گياهي گرايش فيزيولوژيشزيست 10 - 

 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 19043  دانشگاه اراك شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  
 روزانه 19044  ميهدانشگاه ارو شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 
 روزانه 19045  دانشگاه اصفهان شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - 

 روزانه 19046  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 15 - فقط زن
 روزانه 19047  دانشگاه ايالم سيشناشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 
 روزانه 19048  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 روزانه 19049  دانشگاه تبريز شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 
 روزانه 19050  ه تربيت مدرسدانشگا شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 

 روزانه 19051  دانشگاه تربيت مدرس شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19052  دانشگاه تهران شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - 
 روزانه 19053  تهران (محل تحصيل كرج) -اه خوارزمي دانشگ شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 12 - 
 روزانه 19054  دانشگاه دامغان شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 - 
 روزانه 19055  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - 
 روزانه 19056  دانشگاه شهركرد شناسيبومشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و زيست 4 - 
 روزانه 19057  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 - 
 روزانه 19058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 - 
 روزانه 19059  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسييك و بومشناسي گياهي گرايش سيستماتزيست 6 - 
 روزانه 19060  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - 
 روزانه 19061  دانشگاه گنبد شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 - 
 روزانه 19062  رشت -دانشگاه گيالن  شناسييك و بومشناسي گياهي گرايش سيستماتزيست 4 - 
 روزانه 19063  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 روزانه 19064  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 16 - 
 روزانه 19065  دانشگاه ياسوج شناسيش سيستماتيك و بومشناسي گياهي گرايزيست 6 - 
 نوبت دوم 19066  دانشگاه اراك شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 - 
 نوبت دوم 19067  دانشگاه اروميه شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 نوبت دوم 19068  دانشگاه اصفهان شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 - 
 نوبت دوم 19069  دانشگاه ايالم شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19070  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 1 - 
 نوبت دوم 19071  دانشگاه تبريز اسيشنشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - 
 نوبت دوم 19072  دانشگاه تهران شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 نوبت دوم 19073  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 نوبت دوم 19074  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيك و بومشناسي گياهي گرايش سيستماتيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19075  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 19076  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19077  دانشگاه ياسوج شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 - 
 شناسيايش سيستماتيك و بومشناسي گياهي گرزيست 3 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19078  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 19079  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19080  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسيي گياهي گرايش سيستماتيك و بومشناسزيست 8 - 
 پيام نور 19081  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 
 پيام نور 19082  مركز ساري -شگاه پيام نور استان مازندران دان شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 - 

 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213
 روزانه 19083  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 -  
 روزانه 19084  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 - 
 روزانه 19085  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيستزي 3 - 

 روزانه 19086  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19087  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 روزانه 19088  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19089  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19090  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19091  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيتزيس 1 - 
 نوبت دوم 19092  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19093  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19094  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 -

 شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 

دانپرديس خودگر 19095  خودگردان واقع در كرج)  

 پيام نور 19096  مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19097  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19098  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ينيشناسي گياهي گرايش سلولي و تكوزيست 8 - 
 پيام نور 19099  مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
اعيغيرانتف 19100  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 -   

 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
 روزانه 19101  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  
 روزانه 19102  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19103  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19104  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 
 روزانه 19105  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 19106  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 19107  دانشگاه دامغان ش فيزيولوژيشناسي جانوري گرايزيست 9 - 
 روزانه 19108  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 19109  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19110  شگاه شهركرددان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19111  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 

 روزانه 19113  شيراز دانشگاه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19114  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - 
 روزانه 19115  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19116  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 روزانه 19117  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 روزانه 19118  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19119  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19120  دانشگاه اروميه وژيشناسي جانوري گرايش فيزيولزيست 3 - 
 نوبت دوم 19121  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19122  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 19123  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19124  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 

 نوبت دوم 19125  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19126  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19127  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19128  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19129  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214مه ادا
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 19130  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 پرديس خودگردان 19131  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19132  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -شگاه خوارزمي دان

 پرديس خودگردان 19133  خودگردان واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 19134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19135  تهران شرق -ر استان تهران دانشگاه پيام نو شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 
 پيام نور 19136  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19137  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 8 - 

 ) 2جانوري (كد ضريب  شناسيزيست - 1214
 روزانه 19138  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 -  
 روزانه 19139  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 
 روزانه 19140  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 11 - 
 روزانه 19141  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكتزيس 10 - 
 روزانه 19142  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 13 - 
 روزانه 19143  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 9 - 
 روزانه 19144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 
 روزانه 19145  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19146  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 روزانه 19147  دانشگاه شيراز ايش بيوسيستماتيكشناسي جانوري گرزيست 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19148  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 7 - 
 روزانه 19149  گرگان -دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 7 - 
 روزانه 19150  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19151  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 روزانه 19152  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 نوبت دوم 19153  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19154  دانشگاه تهران سي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشنازيست 2 - 
 نوبت دوم 19155  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 
 نوبت دوم 19156  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19157  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اتيكشناسي جانوري گرايش بيوسيستمزيست 2 - 
 نوبت دوم 19158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 - 
 نوبت دوم 19159  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 - 
 نوبت دوم 19160  گرگان -شگاه گلستان دان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19161  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19163  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايش بيوسيستماتيكشناسي جانوري گرزيست 8 - 
 پيام نور 19164  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214
 روزانه 19165  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -  
 روزانه 19166  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 12 - 
 روزانه 19167  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19168  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 - 
 روزانه 19169  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيتزيس 11 - 
 روزانه 19170  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 9 - 
 روزانه 19171  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19172  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيتزيس 6 - 
 روزانه 19173  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19174  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 روزانه 19175  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19176  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19177  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19178  دانشگاه اروميه ولي و تكوينيشناسي جانوري گرايش سلزيست 2 - 
 نوبت دوم 19179  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19180  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19181  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كوينيشناسي جانوري گرايش سلولي و تزيست 1 - 
 نوبت دوم 19182  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
ودگردانپرديس خ 19183  خودگردان واقع در كرج)  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 19184  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19185  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19186  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 پيام نور 19187  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19188  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 

 غيرانتفاعي 19189  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرايش سلولي و تكويني شناسي جانوريزيست 10 - با همكاري پژوهشگاه رويان
 غيرانتفاعي 19190  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 

 ) 1زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط - 1215
 روزانه 19191  بوشهر - دانشگاه خليج فارس زيست دريامحيط 12 -  
 روزانه 19192  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 10 - 
 روزانه 19193  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست دريامحيط 9 - 
 روزانه 19194  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 10 - 
 نوبت دوم 19195  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زيست دريامحيط 4 - 
 نوبت دوم 19196  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 10 - 
 نوبت دوم 19197  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 5 - 

 ) 2زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط - 1215
 روزانه 19198  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 6 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 19199  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 14 - در وزارت آموزش و پرورش

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 19200  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 5 -
 روزانه 19201  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 6 - 
 روزانه 19202  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 20 - 
 روزانه 19203  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 14 - 
 نوبت دوم 19204  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19205  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 14 - 

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 19206  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 19207  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19208  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 19209  بابلسر -زندران دانشگاه ما علوم محيط زيست 1 - 
 علوم محيط زيست 2 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19210  خودگردان واقع در كرج)

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 -  
 دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع

 روزانه 19211  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 19212  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 19213  دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 روزانه 19214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - 
 روزانه 19215  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19216  دانشگاه گنبد شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 روزانه 19217  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 12 - 
 روزانه 19218  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 - 
 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 2 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 19219  و علوم دريايي شهرستان نور) طبيعي

 نوبت دوم 19220  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 - 
 نوبت دوم 19221  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - 
 نوبت دوم 19222  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ن درياشناسي دريا گرايش جانورازيست 2 - 
 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 6 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 19223  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 19224  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  دريا شناسي دريا گرايش جانورانزيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19225  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216
 روزانه 19226  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريا شناسيشناسي دريا گرايش بومزيست 10 -  
 روزانه 19227  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 روزانه 19228  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 18 - 
 روزانه 19229  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريايش بومشناسي دريا گرازيست 6 - 
 نوبت دوم 19230  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 10 - 
 نوبت دوم 19231  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19232  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي درياي دريا گرايش بومشناسزيست 2 - 
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  ) 3شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 19233  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار گرايش آلودگي دريا شناسي دريازيست 10 -  
 روزانه 19234  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 8 - 
 روزانه 19235  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19236  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريا گرايش آلودگي دريا شناسيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19237  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 2 - 

 ) 4شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 روزانه 19238  دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و فنون شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 8 -  
 روزانه 19239  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19240  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 2 - 

 ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217

 روزانه 19241  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 10 -  يكمحل تحصيل موسسه ژيوفيز
 روزانه 19242  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 6 - 
 روزانه 19243  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 5 - 
 روزانه 19244  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 20 - 

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 8 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 19245  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 3 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 19246  بيعي و علوم دريايي شهرستان نور)ط

 نوبت دوم 19247  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 5 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 2 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 19248  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 19249  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيانوسياقيانوس 8 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 19250  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 ) 1مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19251  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 8 -  
 روزانه 19252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 7 - 
 روزانه 19253  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 10 - 

 روزانه 19254  تهران -اه صنعتي شريف دانشگ فلسفه علم 9 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 19255  دانشگاه اصفهان فلسفه علم 2 - 
 نوبت دوم 19256  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 3 - 

توضيحات در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 دفترچه

 غيرانتفاعي 19257  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه علم 15 -

 ) 2وعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب مجم - 1218

 روزانه 19258  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 4 -  
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در جهان اسالم 4 -   روزانه 19259  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 19260  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسالم 2 - 
تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در جهان اسالم 2 -   نوبت دوم 19261  دانشگاه تهران

 ) 1علوم شناختي (كد ضريب  - 1219

 روزانه 19262  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 7 -  
 روزانه 19263  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 روزانه 19264  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 - 
 روزانه 19265  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 روزانه 19266  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 - فاقد خوابگاه
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  ) 1(كد ضريب علوم شناختي  - 1219ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 19267  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
ه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و دانشگا

 روزانه 19268  علوم تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 19269  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 12 - 
 روزانه 19270  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
 روزانه 19271  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
 روزانه 19272  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 روزانه 19273  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 5 - 
 روزانه 19274  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تيعلوم شناختي گرايش توانبخشي شناخ 11 - 
 روزانه 19275  دانشگاه هنر اسالمي تبريز علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 6 - 
 نوبت دوم 19276  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
بت دومنو 19277  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -   

 نوبت دوم 19278  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و 

 نوبت دوم 19279  علوم تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 19280  تبريز -د مدني آذربايجان دانشگاه شهي شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 - 
 نوبت دوم 19281  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 نوبت دوم 19282  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 نوبت دوم 19283  سنندج -ردستان دانشگاه ك شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 1 - 
 نوبت دوم 19284  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 5 - 
 نوبت دوم 19285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 1 - 
نپرديس خودگردا 19286  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -   

 پرديس خودگردان 19287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19288  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 19289  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  شناسي شناختيناختي گرايش روانعلوم ش 10 - 
 غيرانتفاعي 19290  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 10 - 
 غيرانتفاعي 19291  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 8 - 
 غيرانتفاعي 19292  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 8 - 

 ) 1مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220

 روزانه 19293  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2عاتي (كد ضريب مجموعه علوم اطال - 1220

 روزانه 19294  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي شناسي امنيتيعلوم جرم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
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  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسيرشته محل كد -3جدول شماره 
  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -    روزانه 19295  دانشگاه اروميه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19296  دانشگاه اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 14 -   روزانه 19297  دانشگاه بيرجند
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19298  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - در وزارت آموزش و پرورش  روزانه 19299  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19300  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - فاقد خوابگاه  روزانه 19301  دانشگاه تربيت مدرس

نيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترو 6 -   روزانه 19302  دانشگاه تفرش
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19303  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -  روزانه 19304  تهران -ين (ع ) دانشگاه جامع امام حس

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -   روزانه 19305  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19306  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19307  گاه زنجاندانش
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   روزانه 19308  دانشگاه سمنان

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19309  تهران -دانشگاه شاهد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 -   روزانه 19310  شهركرد دانشگاه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   روزانه 19311  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   روزانه 19312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 19 -   روزانه 19313  اهواز -چمران  دانشگاه شهيد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19314  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19315  دانشگاه شيراز
تمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مج 15 -   روزانه 19316  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 13 -   روزانه 19317  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   روزانه 19318  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق گرايش 10 -   روزانه 19319  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   روزانه 19320  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 13 -   روزانه 19321  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19322  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -   روزانه 19323  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   روزانه 19324  دانشگاه صنعتي شيراز

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 19325  دانشگاه صنعتي قم
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -   روزانه 19326  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
فاع و شرايط عمومي و اختصاصي وزارت د

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  روزانه 19327  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19328  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   روزانه 19329  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   روزانه 19330  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  روزانه 19331  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   روزانه 19332  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 13 -   روزانه 19333  دانشگاه كاشان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   روزانه 19334  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19335  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   روزانه 19336  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -   روزانه 19337  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 11 -  هروزان 19338  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   
 روزانه 19339  دانشگاه بناب هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 - 
 روزانه 19340  دانشگاه بيرجند هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 9 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ايشعنوان رشته / گر نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 19341  دانشگاه تبريز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 

اوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّ 
 روزانه 19342  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19343  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 -
 روزانه 19344  گاه تربيت مدرسدانش هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 

 روزانه 19345  دانشگاه تربيت مدرس هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19346  دانشگاه تفرش هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19347  دانشگاه تهران والكترونيكهاي ميكرو و نانمهندسي برق گرايش افزاره 10 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19348  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 -

 روزانه 19349  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هاي ميكرو و نانوالكترونيكهمهندسي برق گرايش افزار 9 - 
 روزانه 19350  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19351  دانشگاه سمنان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 روزانه 19352  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكهندسي برق گرايش افزارهم 12 - 

 روزانه 19353  تهران -دانشگاه شاهد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  لكترونيكهاي ميكرو و نانوامهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19355  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 12 - 

 روزانه 19356  دانشگاه شيراز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19357  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 - 
 روزانه 19358  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19359  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 روزانه 19360  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 روزانه 19361  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19362  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي ميكرو و نانوالكترونيكي برق گرايش افزارهمهندس 7 - 
 روزانه 19363  دانشگاه صنعتي شيراز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 9 - 
 روزانه 19364  دانشگاه صنعتي كرمانشاه هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 12 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 19365  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي ميكرو و نانوالكترونيكگرايش افزاره مهندسي برق 7 -

 روزانه 19366  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19367  دانشگاه صنعتي همدان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 12 - 
 روزانه 19368  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 9 - 
 روزانه 19369  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19370  گرگان -دانشگاه گلستان  نيكهاي ميكرو و نانوالكترومهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19371  رشت -دانشگاه گيالن  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 روزانه 19372  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19373  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اي ميكرو و نانوالكترونيكهمهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 3 -   روزانه 19374  دانشگاه اصفهان
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 -   روزانه 19375  دانشگاه تفرش
الكترونيك ديجيتال هايمهندسي برق گرايش سيستم 4 -   روزانه 19376  دانشگاه تهران
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 11 -   روزانه 19377  دانشگاه زنجان

هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19378  تهران -دانشگاه شاهد 
هاي الكترونيك ديجيتالسيستممهندسي برق گرايش  10 -   روزانه 19379  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 8 -   روزانه 19380  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 3 -   روزانه 19381  نتهرا -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 15 -   روزانه 19382  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 10 -   روزانه 19383  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 10 -   روزانه 19384  تهران -شگاه علم و صنعت ايران دان
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 -   روزانه 19385  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 15 -   روزانه 19386  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
كترونيك ديجيتالهاي المهندسي برق گرايش سيستم 11 -   روزانه 19387  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19388  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 20 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19389  علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) دانشگاه مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 20 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 15 

مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا (استتار، 
 فريب و اختفا)

 روزانه 19390  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

در صورت دارا بودن پذيرفته شدگان "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

- 4 
ار، مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا (استت

 فريب و اختفا)
 روزانه 19391  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 19392  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - 
 اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 7 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19393  كرمان

 روزانه 19394  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش كاربرد پرتوهااي گرايمهندسي هسته 4 - 
 روزانه 19395  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19396  نتهرا -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 19397  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 19398  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - مهندسي انرژي

 روزانه 19399  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19400  كرمان

 روزانه 19401  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 19402  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19403  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 19404  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورستهمهندسي ه 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 19405  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - مهندسي انرژي

 روزانه 19406  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 - 
 اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 6 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19407  كرمان

 روزانه 19408  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 - 
 روزانه 19409  دانشگاه شيراز ندسي پرتوپزشكياي گرايش مهمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19410  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 19411  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 مهندسي انرژي

 روزانه 19412  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 19413  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 5 -
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 19414  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 7 -

 روزانه 19415  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 4 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين
 روزانه 19416  دانشگاه شيراز رايش نانوالكترونيكمهندسي نانوفناوري گ 20 -

 روزانه 19417  دانشگاه اروميه مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 7 - 
 روزانه 19418  دانشگاه تبريز مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 19419  دانشگاه تهران كرو و نانوالكترومكانيكمهندسي سيستم هاي مي 7 -
 روزانه 19420  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 2 - 
مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك خودرو 6 -   روزانه 19421  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19422  دانشگاه اروميه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   نوبت دوم 19423  دانشگاه اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19424  دانشگاه بيرجند
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   نوبت دوم 19425  دانشگاه تبريز
گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق 6 -   نوبت دوم 19426  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19427  دانشگاه تهران
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19428  دانشگاه زنجان
ايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گر 10 -   نوبت دوم 19429  دانشگاه سمنان

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19430  تهران -دانشگاه شاهد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -   نوبت دوم 19431  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ه ادام
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -  وبت دومن 19432  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   نوبت دوم 19433  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -   نوبت دوم 19434  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   نوبت دوم 19435  تهران -الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -   نوبت دوم 19436  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -   نوبت دوم 19437  دانشگاه صنعتي شاهرود

رهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدا 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19438  دانشگاه صنعتي قم
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 اي دفترچهشرايط در انته - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  نوبت دوم 19439  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19440  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 -   نوبت دوم 19441  اه صنعتي همداندانشگ
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -   نوبت دوم 19442  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -  نوبت دوم 19443  نوشهر -انشگاه علوم دريايي امام خميني (ره ) د

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -   نوبت دوم 19444  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -   نوبت دوم 19445  دانشگاه كاشان
كترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع ال 2 -   نوبت دوم 19446  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -   نوبت دوم 19447  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -   نوبت دوم 19448  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
ترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الك 3 -   نوبت دوم 19449  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 19450  دانشگاه بيرجند هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19451  دانشگاه تبريز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 ميكرو و نانوالكترونيك هايمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19452  كرمان

 نوبت دوم 19453  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 نوبت دوم 19454  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 نوبت دوم 19455  دانشگاه سمنان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 10 - 

 نوبت دوم 19456  تهران -دانشگاه شاهد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19457  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكرهمهندسي برق گرايش افزا 1 - 
 نوبت دوم 19458  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - 
 نوبت دوم 19459  تهران -لدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير ا هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 نوبت دوم 19460  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 نوبت دوم 19461  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 

 پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 19462  گاه صنعتي مالك اشتردانش هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 7 -

 نوبت دوم 19463  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19464  دانشگاه صنعتي همدان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 نوبت دوم 19465  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 نوبت دوم 19466  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
بت دومنو 19467  گرگان -دانشگاه گلستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 -   
 نوبت دوم 19468  رشت -دانشگاه گيالن  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19469  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19470  اردبيل -اه محقق اردبيلي دانشگ هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 -   نوبت دوم 19471  دانشگاه اصفهان
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 -   نوبت دوم 19472  دانشگاه تهران
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 -   نوبت دوم 19473  گاه زنجاندانش

هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 19474  تهران -دانشگاه شاهد 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 1 -   نوبت دوم 19475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 3 -   نوبت دوم 19476  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

هاي الكترونيك ديجيتالگرايش سيستممهندسي برق  3 -   نوبت دوم 19477  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 6 -   نوبت دوم 19478  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 7 -   نوبت دوم 19479  تهران -ت ايران دانشگاه علم و صنع
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 1 -   نوبت دوم 19480  رشت -دانشگاه گيالن 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 -   نوبت دوم 19481  دانشگاه يزد

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
انتهاي  شرايط در -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 19482  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش جنگ الكترونيك 10 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

رت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در وزا
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

- 4 
مهندسي پدافند غيرعامل گرايش افا (استتار، 

 فريب و اختفا)
 نوبت دوم 19483  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

ومنوبت د 19484  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -   
 نوبت دوم 19485  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 19487  گاه اصفهاندانش اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19488  كرمان

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك دومنوبت  19489  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -  

 اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 19490  كرمان
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 19491  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -

انشكده مهندسي انرژي و فيزيكمحل تحصيل د  نوبت دوم 19492  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 2 -
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 19493  دانشگاه تهران مهندسي فتونيك گرايش نانوفتونيك 4 -

 نوبت دوم 19494  دانشگاه تبريز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 2 - 
 نوبت دوم 19495  دانشگاه اروميه مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 3 - 
 نوبت دوم 19496  دانشگاه تبريز مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 2 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 19497  راندانشگاه ته مهندسي سيستم هاي ميكرو و نانوالكترومكانيك 2 -
مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك خودرو 4 -   نوبت دوم 19498  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 30 - آموزش محور  مجازي دولتي 19499  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 مجازي دولتي 19500  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكي برق گرايش افزارهمهندس 30 - آموزش محور
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 19501  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ي الكترونيك ديجيتالهامهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 19502  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19503  دانشگاه اروميه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي  7 -  پرديس خودگردان 19504  دانشگاه تبريز

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19505  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19506  كرمانشاه -رازي  دانشگاه
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19507  دانشگاه سمنان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19508  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19509  دانشگاه صنعتي شيراز
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19510  دانشگاه كاشان
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19511  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19512  دانشگاه تبريز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 5 -
 پرديس خودگردان 19513  دانشگاه تربيت مدرس هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ردانپرديس خودگ 19514  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19515  دانشگاه سمنان هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ودگردانپرديس خ 19516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 19517  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - 
 پرديس خودگردان 19518  دانشگاه صنعتي شيراز هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19519  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 1 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19520  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19521  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19522  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19523  رشت -دانشگاه گيالن 
گردانپرديس خود 19524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 19525  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   زش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آمو  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19526  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 19527  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورسي هستهمهند 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19528  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

 پرديس خودگردان 19529  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19530  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 19531  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فتونيك 3 -

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 19532  دانشگاه شيراز مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترونيك 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي خودرو گرايش برق و الكترونيك خودرو 6 -   پرديس خودگردان 19533  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -   پيام نور 19534  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -   پيام نور 19535  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 پيام نور 19536  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  نوالكترونيكهاي ميكرو و نامهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19537  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19538  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 19539  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 15 - انتفاعيغير 19540  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)   

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19541  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19542  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19543  اصفهان -نشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي دا
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19544  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19545  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 19546  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19547  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق 20 -   غيرانتفاعي 19548  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19549  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19550  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19551  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19552  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
ارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مد 20 -   غيرانتفاعي 19553  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19554  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19555  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19556  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19557  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس 
جتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي م 20 -   غيرانتفاعي 19558  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19559  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19560  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19561  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19562  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19563  زنجان -نتفاعي روزبه موسسه غيرا
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19564  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19565  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
رايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گ 20 -   غيرانتفاعي 19566  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19567  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 
نيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترو 20 -   غيرانتفاعي 19568  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 19569  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش 

 غيرانتفاعي 19570  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 19571  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 15 -

 غيرانتفاعي 19572  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 غيرانتفاعي 19573  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19574  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
هاي الكترونيك ديجيتالق گرايش سيستممهندسي بر 20 -   غيرانتفاعي 19575  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19576  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19577  اصفهان -هايي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ ب
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19578  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19579  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 
هاي الكترونيك ديجيتالندسي برق گرايش سيستممه 20 -   غيرانتفاعي 19580  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19581  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19582  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19583  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19584  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
هاي الكترونيك ديجيتالمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   غيرانتفاعي 19585  بابل - موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 غيرانتفاعي 19586  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 

 ) 2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19587  نشگاه اراكدا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 -  
 روزانه 19588  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 
 روزانه 19589  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 روزانه 19590  دانشگاه بناب هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 روزانه 19591  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  درتهاي قمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 
 روزانه 19592  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19593  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 17 - 
 روزانه 19594  زدانشگاه تبري هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 13 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19595  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 19596  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19597  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 روزانه 19598  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19599  دانشگاه تفرش هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19600  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19601  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 -

 روزانه 19602  سبزوار -كيم سبزواري دانشگاه ح هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19603  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 روزانه 19604  دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 روزانه 19605  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 روزانه 19606  دانشگاه سمنان هاي قدرتگرايش سيستم مهندسي برق 20 - 
 روزانه 19607  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 

 روزانه 19608  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19609  دانشگاه شهركرد هاي قدرتستممهندسي برق گرايش سي 12 - 
 روزانه 19610  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 19611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 19612  اهواز - دانشگاه شهيد چمران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 روزانه 19613  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 16 - 

 روزانه 19614  دانشگاه شيراز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19615  دزفول -ي شاپور دانشگاه صنعتي جند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19616  دانشگاه صنعتي اراك هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19617  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 
 روزانه 19618  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - 

حل اجراي پروژه پژوهشكده بهره م
 روزانه 19619  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - برداري ايمن شبكه مي باشد

 روزانه 19620  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19621  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتتممهندسي برق گرايش سيس 14 - 
 روزانه 19622  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19623  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19624  شيرازدانشگاه صنعتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 

 روزانه 19625  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19626  دانشگاه صنعتي كرمانشاه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19627  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19628  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 14 - 
 روزانه 19629  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
انهروز 19630  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   
 روزانه 19631  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 روزانه 19632  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 19633  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19634  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19635  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 19636  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - 
 روزانه 19637  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 19638  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 روزانه 19639  مركز آموزش عالي شهرضا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 
 - 14 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19640  دانشگاه اراك

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19641  دانشگاه اروميه

 - 4 
ي برق گرايش الكترونيك قدرت و مهندس
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19642  دانشگاه اصفهان

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19643  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19644  اه بيرجنددانشگ

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19645  دانشگاه تبريز

 - 12 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 19646  كرمان
ا پيماني شاغل ويژه فرهنگيان رسمي ي

 در وزارت آموزش و پرورش
- 7 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19647  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19648  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
ندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و مه

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19649  دانشگاه تربيت مدرس

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19650  دانشگاه تفرش

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19651  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
- 15 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 روزانه 19652  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19653  سبزوار -اه حكيم سبزواري دانشگ

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19654  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19655  دانشگاه زابل

 - 13 
ت و مهندسي برق گرايش الكترونيك قدر

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19656  دانشگاه زنجان

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19657  دانشگاه سمنان

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19658  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 10 - تهاي دفترچهشرايط در ان
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19659  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19660  دانشگاه شهركرد

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19661  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19662  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19663  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 16 
رق گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي ب

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19664  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19665  سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 يكيهاي الكترماشين
 روزانه 19666  دانشگاه صنعتي اراك

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكي هايماشين
 روزانه 19667  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19668  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19669  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19670  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19671  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 يكيهاي الكترماشين
 روزانه 19672  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19673  دانشگاه صنعتي شيراز

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19674  دانشگاه صنعتي قم

 - 10 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19675  دانشگاه صنعتي كرمانشاه

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

ي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروها
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19676  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

درج شده در سايت شرايط علمي الزم (
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

- 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19677  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 - 10 
گرايش الكترونيك قدرت و  مهندسي برق

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19678  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 12 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19679  دانشگاه صنعتي همدان

 - 9 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19680  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت 

 - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19681  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران 

 - 5 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19682  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 12 
كترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش ال

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19683  دانشگاه كاشان

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19684  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19685  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 7 
هندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و م

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19686  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 15 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19687  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19688  نشگاه ماليردا

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 روزانه 19689  دانشگاه يزد

 - 6 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19690  دانشگاه تبريز

 - 11 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19691  كرمان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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 - 8 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19692  دانشگاه سمنان

 - 16 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 روزانه 19694  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 19695  دانشگاه تبريز هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 6 - 
هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 -   روزانه 19696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

ه آهنمحل تحصيل دانشكده مهندسي را  روزانه 19697  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 5 -
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 19698  كرمان
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي تكنولوژي انرژي هاي انرژي گرايشمهندسي سيستم 1 -  روزانه 19699  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 19700  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 3 -   روزانه 19701  دانشگاه كاشان
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 1 - مهندسي انرژي
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 19702  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين - 6 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 19703  تهران -يران دانشگاه علم و صنعت ا
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 -   روزانه 19704  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 3 -  روزانه 19705  دانشگاه تهران
ته گرايش بين امور آموزشي اين رش

رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 -  روزانه 19706  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  روزانه 19707  تهران -ي شريف دانشگاه صنعت
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 - مهندسي انرژي  روزانه 19708  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 19709  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 12 - 

ي محل تحصيل دانشكده علوم و فناور
 روزانه 19710  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - هاي بين رشته اي

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 19711  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 - علوم و فناوري هاي بين رشته اي

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 19712  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرنرژيمهندسي ا 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي 

 مكانيك و انرژي
 روزانه 19713  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 7 -

 روزانه 19714  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 - 
 نوبت دوم 19715  دانشگاه اراك هاي قدرترق گرايش سيستممهندسي ب 4 - 
 نوبت دوم 19716  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19717  دانشگاه اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19718  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19719  دانشگاه بيرجند هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19720  دانشگاه تبريز هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 

 هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 19721  كرمان

 نوبت دوم 19722  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19723  دانشگاه تهران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19724  دانشگاه زابل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19725  دانشگاه زنجان رتهاي قدمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19726  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 15 - 

 نوبت دوم 19727  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19728  رمانك -دانشگاه شهيد باهنر  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19729  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19730  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
بت دومنو 19731  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 -   

 نوبت دوم 19732  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره 
 نوبت دوم 19733  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - برداري ايمن شبكه مي باشد

 نوبت دوم 19734  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19735  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي قدرتق گرايش سيستممهندسي بر 5 - 
 نوبت دوم 19736  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - 

 نوبت دوم 19737  دانشگاه صنعتي قم هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19738  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي قدرتسيستممهندسي برق گرايش  8 - 
 نوبت دوم 19739  دانشگاه صنعتي همدان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19740  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19741  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - 
 نوبت دوم 19742  دانشگاه فردوسي مشهد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 19743  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 19744  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 7 - 
 نوبت دوم 19745  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 19746  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 3 - 
 نوبت دوم 19747  دانشگاه يزد هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 - 
 نوبت دوم 19748  مركز آموزش عالي شهرضا هاي قدرتايش سيستممهندسي برق گر 5 - 
 - 5 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 نوبت دوم 19749  دانشگاه اراك

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19750  دانشگاه اروميه

 - 2 
لكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش ا

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19751  دانشگاه اصفهان

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19752  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19753  دانشگاه تبريز

 - 4 
رق گرايش الكترونيك قدرت و مهندسي ب

 هاي الكتريكيماشين
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 19754  كرمان

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19755  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
ك قدرت و مهندسي برق گرايش الكتروني

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19756  دانشگاه تهران

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19757  دانشگاه زابل

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19758  دانشگاه زنجان

 - 10 
الكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19759  دانشگاه سمنان

 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19760  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19761  تهران -شتي دانشگاه شهيد به

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19762  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19763  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
لكترونيك قدرت و مهندسي برق گرايش ا

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19764  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19765  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 يهاي الكتريكماشين
 نوبت دوم 19766  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19767  دانشگاه صنعتي شاهرود

 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19768  دانشگاه صنعتي قم

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

- 9 
نيك قدرت و مهندسي برق گرايش الكترو

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19770  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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در صورت دارا بودن پذيرفته شدگان "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

- 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19769  نشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دا

 - 7 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19771  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
بت دومنو 19772  دانشگاه صنعتي همدان  

 - 2 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19773  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19774  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران 

 - 1 
نيك قدرت و مهندسي برق گرايش الكترو

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19775  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19776  دانشگاه كاشان

 - 4 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19777  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 1 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19778  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19779  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 نوبت دوم 19780  گاه يزددانش

 - 4 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19781  دانشگاه تبريز

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

منوبت دو 19782  كرمان  

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19783  دانشگاه سمنان

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 نوبت دوم 19784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكييستمس
 نوبت دوم 19785  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 4 -   نوبت دوم 19786  دانشگاه تبريز
هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 1 -   نوبت دوم 19787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ه مهندسي راه آهنمحل تحصيل دانشكد  نوبت دوم 19788  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهن برقيمهندسي راه 4 -
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 19789  دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 19790  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 19791  دانشگاه تهران

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستمدسي سيستممهن 2 -  نوبت دوم 19792  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 19793  دانشگاه ايالم هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 4 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 19794  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -

دانشكده مهندسي  محل تحصيل
 مكانيك و انرژي

 نوبت دوم 19795  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -
 مجازي دولتي 19796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 19797  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 40 - آموزش محور

 40 - آموزش محور
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 مجازي دولتي 19798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 مجازي دولتي 19799  هرانت -دانشگاه شهيد بهشتي 

تحت نظارت دانشكده مكانيك و انرژي 
 آموزش محور -

 مجازي دولتي 19800  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 20 -

 پرديس خودگردان 19801  دانشگاه اروميه هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251امه اد
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19802  زدانشگاه تبري هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 5 -
 پرديس خودگردان 19803  دانشگاه تربيت مدرس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19804  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19805  دانشگاه زنجان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 10 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پرديس خودگردان 19806  دانشگاه سمنان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 19807  تهران -دانشگاه شاهد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 8 - نشگاهپرديس خودگردان دا

 پرديس خودگردان 19808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19809  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي قدرتيش سيستممهندسي برق گرا 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19810  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19811  دانشگاه صنعتي شيراز تهاي قدرمهندسي برق گرايش سيستم 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19812  دانشگاه كاشان هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 19813  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 19814  رشت -دانشگاه گيالن  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19815  دانشگاه اروميه

تبريز پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل - 8 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19816  دانشگاه تبريز

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19817  دانشگاه تربيت مدرس

 3 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19818  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
انپرديس خودگرد 19819  دانشگاه سمنان  

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 6 - پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 پرديس خودگردان 19820  تهران -دانشگاه شاهد 

 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19821  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19822  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و  مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19823  دانشگاه صنعتي شيراز

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 پرديس خودگردان 19824  دانشگاه كاشان

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 پرديس خودگردان 19825  دانشگاه تبريز

 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 پرديس خودگردان 19826  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 2 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 پرديس خودگردان 19827  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 6 -  پرديس خودگردان 19828  دانشگاه تبريز
هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 5 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ  پرديس خودگردان 19829  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 پرديس خودگردان 19830  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پرديس خودگردان 19831  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19832  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19833  قم -عي شهاب دانش دانشگاه غيرانتفا هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19834  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
عيغيرانتفا 19835  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   
 غيرانتفاعي 19836  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19837  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19838  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19839  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19840  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19841  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر درتهاي قمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19842  موسسه غيرانتفاعي آمل هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19843  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19844  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي قدرتتممهندسي برق گرايش سيس 20 - 
 غيرانتفاعي 19845  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19846  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي برق (كد ضريب  مجموعه - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 19847  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19848  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  هاي قدرتق گرايش سيستممهندسي بر 20 - 
 غيرانتفاعي 19849  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19850  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19851  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي قدرتي برق گرايش سيستممهندس 20 - 
 غيرانتفاعي 19852  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
نتفاعيغيرا 19853  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 -   
 غيرانتفاعي 19854  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19855  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19856  يسار -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19857  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19858  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 19859  تهران -تفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) موسسه غيران هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 19860  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19861  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19862  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19863  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19864  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19865  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19866  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19867  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19868  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19869  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19870  تربت جام -ه غيرانتفاعي وحدت موسس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19871  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19872  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19873  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  تهاي قدرمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19874  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19875  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19876  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  هاي قدرتيش سيستممهندسي برق گرا 20 - 
 غيرانتفاعي 19877  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19878  نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19879  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي قدرتبرق گرايش سيستممهندسي  20 - 
 غيرانتفاعي 19880  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19881  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19882  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي قدرتدسي برق گرايش سيستممهن 20 - 
 غيرانتفاعي 19883  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19884  آبادمحمود -موسسه غيرانتفاعي كاوش  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 19885  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  هاي قدرتمهندسي برق گرايش سيستم 20 - 
 - 20 

مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 
 هاي الكتريكيماشين

 غيرانتفاعي 19886  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 - 20 
قدرت و مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19887  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19888  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 الكتريكي هايماشين
 غيرانتفاعي 19889  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19890  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19891  زوينق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19892  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19893  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19894  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19895  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19896  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه 

 - 20 
ايش الكترونيك قدرت و مهندسي برق گر

 هاي الكتريكيماشين
 غيرانتفاعي 19897  ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19898  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ريزي و مديريت يش برنامهمهندسي برق گرا

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19899  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19900  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 

 - 20 
ريزي و مديريت رق گرايش برنامهمهندسي ب
 هاي انرژي الكتريكيسيستم

 غيرانتفاعي 19901  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 

 - 20 
ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19902  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 

 - 20 
و مديريت ريزي مهندسي برق گرايش برنامه

 هاي انرژي الكتريكيسيستم
 غيرانتفاعي 19903  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان 

هاي برقي حمل و نقلمهندسي برق گرايش سامانه 20 -   غيرانتفاعي 19904  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز
 40 - آموزش محور

ريزي و مديريت مهندسي برق گرايش برنامه
 هاي انرژي الكتريكيسيستم

 مجازي غيرانتفاعي 19905  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 ) 3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19906  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -  
 روزانه 19907  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 
 روزانه 19908  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 
 مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 19909  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 19910  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجم 6 -
 روزانه 19911  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 

 روزانه 19912  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19913  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19914  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 -

 روزانه 19915  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ق گرايش مخابرات ميدان و موجمهندسي بر 5 - 
 روزانه 19916  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 
 روزانه 19917  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - 

 روزانه 19918  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19919  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - 
 روزانه 19920  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 

 روزانه 19921  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 روزانه 19922  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - 
 روزانه 19923  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 - 
 روزانه 19924  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - 
 روزانه 19925  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 13 - 
 روزانه 19926  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - 
 روزانه 19927  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - 

 روزانه 19928  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
الزم (درج شده در سايت شرايط علمي 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 19929  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -

 روزانه 19930  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رات ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخاب 6 - 
 روزانه 19931  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 15 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19932  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  15 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 19933  دانشگاه فردوسي مشهد برق گرايش مخابرات ميدان و موجمهندسي  8 - 
 روزانه 19934  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 روزانه 19935  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 روزانه 19936  شگاه يزددان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - 
 روزانه 19937  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 4 - 
 روزانه 19938  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 6 - 
 نوبت دوم 19939  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19940  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رايش مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گ 2 - 
 نوبت دوم 19941  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - 
 مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 19942  كرمان

 نوبت دوم 19943  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 نوبت دوم 19944  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 
 نوبت دوم 19945  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - 

 نوبت دوم 19946  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - يط در انتهاي دفترچهشرا
 نوبت دوم 19947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19948  بريزت -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
 نوبت دوم 19949  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19951  تهران -الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - 
 نوبت دوم 19952  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 - 

 نوبت دوم 19953  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

مي و اختصاصي وزارت دفاع و شرايط عمو
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 19954  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -

 نوبت دوم 19955  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 نوبت دوم 19956  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
اي شرايط در انته -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 19957  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -

 نوبت دوم 19958  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19959  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - 
 نوبت دوم 19960  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم 19961  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - 
 نوبت دوم 19962  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 2 - 
 نوبت دوم 19963  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ريمهندسي برق گرايش مخابرات نو 2 - 

 پرديس خودگردان 19964  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 19965  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -

 پرديس خودگردان 19966  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 19967  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 19968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19969  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - 
تبريز گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود  پرديس خودگردان 19970  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 4 -
 غيرانتفاعي 19971  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 
 غيرانتفاعي 19972  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 
 غيرانتفاعي 19973  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 20 - 

 ) 4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 19974  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -  
 روزانه 19975  دانشگاه اصفهان تممهندسي برق گرايش مخابرات سيس 8 - 
 روزانه 19976  دانشگاه بجنورد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 
 روزانه 19977  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 روزانه 19978  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 - 
 روزانه 19979  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 رايش مخابرات سيستممهندسي برق گ 20 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 19980  كرمان
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 روزانه 19981  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - در وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 19982  دانشگاه تربيت مدرس رات سيستممهندسي برق گرايش مخاب 6 - 

 روزانه 19983  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 19984  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 19985  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 -

 روزانه 19986  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - 
 روزانه 19987  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 روزانه 19988  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 19989  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 16 - 

 روزانه 19990  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19991  دانشگاه شهركرد برق گرايش مخابرات سيستممهندسي  16 - 
 روزانه 19992  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 - 
 روزانه 19993  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 روزانه 19994  اهواز -د چمران دانشگاه شهي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - 
 روزانه 19995  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 

 روزانه 19996  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 19998  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ش مخابرات سيستممهندسي برق گراي 3 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19997  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 19999  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 18 - 
 روزانه 20000  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 
 روزانه 20001  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 روزانه 20002  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 14 - 
 روزانه 20003  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 20004  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 20005  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 21 - 
 روزانه 20006  دانشگاه صنعتي شيراز برات سيستممهندسي برق گرايش مخا 16 - 

 روزانه 20007  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20008  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
ختصاصي وزارت دفاع و شرايط عمومي و ا

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20009  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

 روزانه 20010  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 روزانه 20011  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20012  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) دسي برق گرايش مخابرات سيستممهن 15 -

 روزانه 20013  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 
 روزانه 20014  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - 
 روزانه 20015  سنندج -شگاه كردستان دان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 11 - 
 روزانه 20016  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - 
 روزانه 20017  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 روزانه 20018  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
خابرات امن و رمزنگاريمهندسي برق گرايش م 4 -   روزانه 20019  دانشگاه تهران

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 -  روزانه 20020  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

رات امن و رمزنگاريمهندسي برق گرايش مخاب 7 -   روزانه 20021  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 9 -   روزانه 20022  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
نعتي مالك اشتر) به استخدام دانشگاه ص

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 6 -  روزانه 20023  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 8 -   روزانه 20024  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 12 -   روزانه 20025  انشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهرد
 روزانه 20026  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 12 - 
 روزانه 20027  دانشگاه تهران هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 20028  تي اصفهاندانشگاه صنع هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 20029  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) ش الكترواكوستيكمهندسي برق گراي 10 -

 روزانه 20030  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 3 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20031  ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  مهندسي صدا 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 20032  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20033  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 20034  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 20035  دانشگاه بيرجند هندسي برق گرايش مخابرات سيستمم 2 - 
 نوبت دوم 20036  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - 
 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20037  كرمان

 نوبت دوم 20038  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ابرات سيستممهندسي برق گرايش مخ 6 - 
 نوبت دوم 20039  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20040  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 نوبت دوم 20041  مناندانشگاه س مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 

 نوبت دوم 20042  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20043  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20044  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم 20045  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم 20046  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20047  دانشگاه صنعتي اصفهان برات سيستممهندسي برق گرايش مخا 8 - 
 نوبت دوم 20048  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - 
 نوبت دوم 20049  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
 نوبت دوم 20050  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  ت سيستممهندسي برق گرايش مخابرا 8 - 
 نوبت دوم 20051  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 

 نوبت دوم 20052  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20053  نشگاه صنعتي قوچاندا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 ل تهرانمحل تحصي -

 نوبت دوم 20054  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

 نوبت دوم 20055  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
 نوبت دوم 20056  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - 

شده متعهد به جذب در نيرو  پذيرفته
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 20057  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 -

 نوبت دوم 20058  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم 20059  دانشگاه كاشان گرايش مخابرات سيستم مهندسي برق 4 - 
 نوبت دوم 20060  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم 20061  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - 
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 -  ت دومنوب 20062  دانشگاه تهران  
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 1 -   نوبت دوم 20063  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

روهاي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني ني
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 6 -  نوبت دوم 20064  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 -   نوبت دوم 20065  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20066  دانشگاه تهران هاي مخابراتيمهندسي برق گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 20067  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي مخابراتيكهمهندسي برق گرايش شب 3 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
ي دفترچهشرايط در انتها - "خواهند آمد

 نوبت دوم 20068  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) مهندسي برق گرايش الكترواكوستيك 10 -

 نوبت دوم 20069  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مهندسي صدا 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي 20070  رشت -انشگاه گيالن د مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20071  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20072  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 13 -

 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20073  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 20074  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -رچه شرايط در انتهاي دفت

 پرديس خودگردان 20075  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20076  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20077  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخابرات سيستم مهندسي برق گرايش 1 - 

 پرديس خودگردان 20078  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20079  رشت -دانشگاه گيالن  ستممهندسي برق گرايش مخابرات سي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20080  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20081  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 غيرانتفاعي 20082  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20083  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20084  مشهد -امام رضا(ع)  دانشگاه غيرانتفاعي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 20085  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 15 -

 غيرانتفاعي 20086  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20087  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20088  قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20089  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20090  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20091  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20092  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20093  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20094  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20095  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  ستممهندسي برق گرايش مخابرات سي 20 - 
 غيرانتفاعي 20096  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20097  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20098  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  ش مخابرات سيستممهندسي برق گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 20099  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 20100  مشهد -م رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي اما
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 15 -  غيرانتفاعي 20101  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 20 -  نتفاعيغيرا 20102  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد   

 ) 5مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 20103  دانشگاه اراك مهندسي برق گرايش كنترل 8 -  
 روزانه 20104  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 روزانه 20105  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 20106  قزوين -انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 روزانه 20107  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20108  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 22 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 20109  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 -
 روزانه 20110  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 روزانه 20111  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 
 روزانه 20112  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 13 - 
 روزانه 20113  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 
 روزانه 20114  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 18 - 
 روزانه 20115  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  ) 5مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20116  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 روزانه 20117  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 20118  دانشگاه شهركرد ايش كنترلمهندسي برق گر 6 - 
 روزانه 20119  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20120  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20121  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

 روزانه 20122  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 12 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 
 روزانه 20123  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20124  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20125  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 20126  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 22 - 
 روزانه 20127  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20128  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20129  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش كنترلمهندسي برق  9 - 
 روزانه 20130  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 

 روزانه 20131  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
وزانهر 20132  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 20 -   

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20133  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ش كنترلمهندسي برق گراي 9 -

 روزانه 20134  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 روزانه 20135  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 روزانه 20136  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 20137  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 

 روزانه 20138  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل 20 - فقط مرد
 روزانه 20139  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 روزانه 20140  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
 روزانه 20141  رشت -دانشگاه گيالن  دسي برق گرايش كنترلمهن 4 - 
 روزانه 20142  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 روزانه 20143  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 روزانه 20144  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي برق گرايش كنترل 15 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  روزانه 20145  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كنترل و عاليم 5 -
 روزانه 20146  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي مخابرات امنيتي - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 20147  اراك دانشگاه مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20148  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20149  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20150  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش كنترل 6 - 
 نوبت دوم 20151  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 14 - 
 نوبت دوم 20152  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - 
 نوبت دوم 20153  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 
 نوبت دوم 20154  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 نوبت دوم 20155  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ق گرايش كنترلمهندسي بر 6 - 
 نوبت دوم 20156  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 
 نوبت دوم 20157  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

 نوبت دوم 20158  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20159  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 1 - 
 نوبت دوم 20160  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
 نوبت دوم 20161  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 
 نوبت دوم 20162  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 22 - 
 نوبت دوم 20163  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - 
 نوبت دوم 20164  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 

 نوبت دوم 20165  اه صنعتي قمدانشگ مهندسي برق گرايش كنترل 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20166  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق گرايش كنترل 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

اي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروه
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20167  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 9 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20168  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 10 - 
 نوبت دوم 20169  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 11 - 
بت دومنو 20170  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 4 -   
 نوبت دوم 20171  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20172  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 3 - 
 نوبت دوم 20173  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - 
دوم نوبت 20174  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش كنترل 1 -   
 نوبت دوم 20175  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي برق گرايش كنترل 2 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  نوبت دوم 20176  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كنترل و عاليم 4 -
دولتي مجازي 20177  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 30 - آموزش محور  
 مجازي دولتي 20178  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20179  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل 40 - آموزش محور

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20180  انشگاه تبريزد مهندسي برق گرايش كنترل 22 -
 پرديس خودگردان 20181  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20182  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي برق گرايش كنترل 9 - 
حصيل محل ت -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20183  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 10 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20184  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20185  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك مهندسي برق گرايش كنترل 7 - 

 پرديس خودگردان 20186  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20187  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20188  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق گرايش كنترل 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 20189  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 20190  تهران -عي خاتم دانشگاه غيرانتفا مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20191  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20192  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20193  هدمش -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20194  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20195  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20196  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20197  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 

 غيرانتفاعي 20198  تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 20199  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20200  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20201  گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20202  يسار -موسسه غيرانتفاعي هدف  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20203  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20204  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 
 غيرانتفاعي 20205  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي برق گرايش كنترل 20 - 

 ) 6مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
 روزانه 20206  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -  
 روزانه 20207  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 - 
 روزانه 20208  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

 روزانه 20209  دانشگاه تربيت مدرس پزشكي گرايش بيوالكتريك مهندسي 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20210  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 روزانه 20211  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 13 - 
 روزانه 20212  شاهكرمان -دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 روزانه 20213  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 روزانه 20214  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 12 - 

 روزانه 20215  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20216  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي  9 - 

 روزانه 20217  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20218  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 20219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي پزشكي گرايش بيوالكتريكمهندس 12 -
 روزانه 20220  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - 
 روزانه 20221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 16 - 
 روزانه 20222  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كي گرايش بيوالكتريكمهندسي پزش 10 - 
 روزانه 20223  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  ) 6مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20224  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 روزانه 20225  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 17 - 
 روزانه 20226  مشهد دانشگاه فردوسي مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 20227  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 5 -
 نوبت دوم 20228  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 
بت دومنو 20229  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 -   
 نوبت دوم 20230  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 20231  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم 20232  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 

 نوبت دوم 20233  تهران -دانشگاه شاهد  ريكمهندسي پزشكي گرايش بيوالكت 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20234  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم 20235  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 20236  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 4 -
 نوبت دوم 20237  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - 
 نوبت دوم 20238  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 نوبت دوم 20239  انشگاه صنعتي نوشيرواني بابلد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - 
 نوبت دوم 20240  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 10 - 
 نوبت دوم 20241  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 - 
 نوبت دوم 20242  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 20243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش اطالعات پزشكي 1 -
 مجازي دولتي 20244  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 40 - آموزش محور

بريزت محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20245  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 14 -
 پرديس خودگردان 20246  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20247  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20248  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20249  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 20250  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20251  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 

 غيرانتفاعي 20252  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 20253  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 15 -

 غيرانتفاعي 20254  هدمش -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20255  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20256  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20257  چالوس -ان دانش موسسه غيرانتفاعي پويندگ مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20258  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20259  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20260  ساري -غيرانتفاعي روزبهان  موسسه مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20261  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20262  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20263  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  الكتريكمهندسي پزشكي گرايش بيو 20 - 
 غيرانتفاعي 20264  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
 غيرانتفاعي 20265  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 20 - 
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 روزانه 20266  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 4 -  
 روزانه 20267  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 20268  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - 

 روزانه 20269  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 20270  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 4 -

 روزانه 20271  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 20272  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 20273  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 16 - 
 روزانه 20274  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 روزانه 20275  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 20276  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 3 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
صاصي وزارت دفاع و شرايط عمومي و اخت

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 20277  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20278  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 7 - 
 روزانه 20279  اردبيل -قق اردبيلي دانشگاه مح مهندسي مكاترونيك 8 - 
 روزانه 20280  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 20281  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 20282  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 7 - 
ت دومنوب 20283  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 -   
 نوبت دوم 20284  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 4 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 20285  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 20286  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20287  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20288  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 20289  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
گاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام دانش

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 20290  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكاترونيك 8 -

 نوبت دوم 20291  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 نوبت دوم 20292  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20293  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 20294  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20295  دانشگاه تبريز مهندسي مكاترونيك 7 -
 پرديس خودگردان 20296  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20297  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 غيرانتفاعي 20298  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ي مكاترونيكمهندس 20 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 20299  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي مكاترونيك 15 -

 غيرانتفاعي 20300  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي مكاترونيك 20 - 

 ) 8مجموعه مهندسي برق (كد ضريب  - 1251
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 روزانه 20301  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 13 -  فناوري هاي نوين
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 نوبت دوم 20302  تهران -علم و صنعت ايران  دانشگاه مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 2 - فناوري هاي نوين
محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 

 پرديس خودگردان 20303  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 13 - خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20304  دانشگاه تهران سي نفت گرايش اكتشافمهند 4 -  محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران

 روزانه 20305  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 - 
 روزانه 20306  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف 15 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 20307  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 روزانه 20308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 روزانه 20309  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 9 - 
 روزانه 20310  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 9 - 
هروزان 20311  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 -   

محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  نوبت دوم 20312  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 -
 نوبت دوم 20313  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 10 - 
 نوبت دوم 20314  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 - 
 نوبت دوم 20315  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش مهندسي نفت گرايش اكتشاف 1 - 
 نوبت دوم 20316  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 - 
 نوبت دوم 20317  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - 
 نوبت دوم 20318  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 پرديس خودگردان 20319  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 20320  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - 

 ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
 روزانه 20321  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -  
 روزانه 20322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ندسي نفت گرايش حفاريمه 11 - 
 روزانه 20323  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي نفت گرايش حفاري 10 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 241  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20324  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش حفاري 15 - فقط مرد
 روزانه 20325  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 روزانه 20326  زتبري -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 9 - 
 روزانه 20327  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 9 - 
 روزانه 20328  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 

 روزانه 20329  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20330  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 روزانه 20331  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 11 - 

 روزانه 20332  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20333  حصيل واحد اهواز)دانشگاه صنعت نفت (محل ت برداريمهندسي نفت گرايش بهره 15 - 
 روزانه 20334  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 روزانه 20335  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 9 - 
نهروزا 20336  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 -   

 روزانه 20337  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20338  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 5 - 
 نوبت دوم 20339  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20340  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 1 - 
 نوبت دوم 20341  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 - 
 نوبت دوم 20342  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - 
 نوبت دوم 20343  دانشگاه تهران برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - 
 نوبت دوم 20344  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  برداريسي نفت گرايش بهرهمهند 1 - 
 نوبت دوم 20345  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - 
 نوبت دوم 20346  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 2 - 
 پرديس خودگردان 20347  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يمهندسي نفت گرايش حفار 2 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20348  دانشگاه شيراز برداريمهندسي نفت گرايش بهره 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20349  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا برداريمهندسي نفت گرايش بهره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20350  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش تجهيزات نفت 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مهندسي نفت (كد ضريب  - 1253
هروزان 20351  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 10 -    

 روزانه 20352  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20353  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن 8 - 
 روزانه 20354  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 
 روزانه 20355  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20356  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن 11 - 

 روزانه 20357  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20358  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20359  دانشگاه صنعتي اصفهان مخازن مهندسي نفت گرايش 6 - 
 روزانه 20360  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 روزانه 20361  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 15 - 
 روزانه 20362  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 7 - 

 روزانه 20363  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن 2 - قد خوابگاهفا
 روزانه 20364  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 12 - 

 روزانه 20365  دانشگاه صنعت نفت مديريت مخازن هيدروكربوري 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 20366  دانشگاه تهران ايش مخازنمهندسي نفت گر 4 - 
 نوبت دوم 20367  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20368  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن 10 - 
 نوبت دوم 20369  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 
 نوبت دوم 20370  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مخازنمهندسي نفت گرايش  2 - 
 نوبت دوم 20371  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن 6 - 
 نوبت دوم 20372  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - 

 پرديس خودگردان 20373  دانشگاه تربيت مدرس مخازنمهندسي نفت گرايش  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 20374  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20375  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255
 روزانه 20376  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 -  
 روزانه 20377  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 20378  كرمان
 روزانه 20379  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 

اري پژوهشگاه پليمر و پتروشيميبا همك  روزانه 20380  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 -
 روزانه 20381  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 20382  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - 
 رشمهندسي پليمر گرايش فراو 8 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع 
 روزانه 20383  در رضوان شهر استان گيالن)

 روزانه 20384  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 6 - 
 روزانه 20385  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 14 - 
 ايش فراورشمهندسي پليمر گر 11 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20386  بندر ماهشهر)

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري نو  روزانه 20387  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 -
 روزانه 20388  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 20 - 

 روزانه 20389  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش فراورش 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20390  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 13 - 
 روزانه 20391  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش فراورش 14 - 
 روزانه 20392  دانشگاه يزد ورشمهندسي پليمر گرايش فرا 6 - 
 روزانه 20393  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
 روزانه 20394  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 4 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و 
 روزانه 20395  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ناوريمهندسي پليمر گرايش نانو ف 1 - پليمر مي باشد

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 روزانه 20396  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 1 - هاي نو مي باشد

 روزانه 20397  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 15 - 
 روزانه 20398  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 5 - ه شيميمحل تحصيل دانشكد
 مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 20399  كرمان

 روزانه 20400  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 3 - 
ه، با حمايت صنعت پژوهش اين دور

 روزانه 20401  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 4 - الستيك خواهد بود.
پژوهش اين دوره، با  -فاقد خوابگاه 

 روزانه 20402  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش الستيك 2 - حمايت صنعت الستيك خواهد بود.
 نوبت دوم 20403  انشگاه اراكد مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 
 نوبت دوم 20404  دانشگاه اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 3 - 
 مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20405  كرمان

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
ي كاسپين واقع دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فن

 نوبت دوم 20407  در رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20406  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
 نوبت دوم 20408  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
ت دومنوب 20409  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 -   

 مهندسي پليمر گرايش فراورش 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20410  بندر ماهشهر)
 نوبت دوم 20411  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش فراورش 10 - 

 نوبت دوم 20412  تي قمدانشگاه صنع مهندسي پليمر گرايش فراورش 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20413  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش فراورش 5 - 
 نوبت دوم 20414  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 2 - 
 نوبت دوم 20415  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 2 - 

 نوبت دوم 20416  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 3 - محل تحصيل دانشكده شيمي
 مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 20417  كرمان

 پرديس خودگردان 20418  هرانت -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش فراورش 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20419  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20420  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش علوم پايه 5 -

 ) 2مهندسي پليمر (كد ضريب  - 1255
 روزانه 20421  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 5 -  

 روزانه 20422  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20423  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 6 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2ليمر (كد ضريب مهندسي پ - 1255ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20424  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 15 - 
 روزانه 20425  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي سيونمهندسي پليمر گرايش پليمريزا 3 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20426  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي پليمر گرايش كامپوزيت 7 -

 نوبت دوم 20427  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 2 - 
 نوبت دوم 20428  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 6 - 

يرفته شدگان در صورت دارا بودن پذ"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20429  دانشگاه صنعتي مالك اشتر يتمهندسي پليمر گرايش كامپوز 7 -

 پرديس خودگردان 20430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 - 

 ) 1مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20431  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 -  
 روزانه 20432  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ي كشتي گرايش سازه كشتيمعمار 10 - 
 روزانه 20433  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 روزانه 20434  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20435  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كشتيمعماري كشتي گرايش سازه  6 - 
 نوبت دوم 20436  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 نوبت دوم 20437  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 - 
 نوبت دوم 20438  اني بابلدانشگاه صنعتي نوشيرو معماري كشتي گرايش سازه كشتي 4 - 
 پرديس خودگردان 20439  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش سازه كشتي 5 - 

 ) 2مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256
 روزانه 20440  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 -  
 روزانه 20441  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار درومكانيك كشتيمعماري كشتي گرايش هي 15 - 
 روزانه 20442  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 روزانه 20443  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  يش هيدرومكانيك كشتيمعماري كشتي گرا 6 -

 روزانه 20444  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 12 - 
 نوبت دوم 20445  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 9 - 
 نوبت دوم 20446  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 15 - 
 نوبت دوم 20447  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 مرد فقط -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 20448  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -

 پرديس خودگردان 20449  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 5 - 

 ) 3مهندسي معماري كشتي (كد ضريب  - 1256

  - 14 
رايش مهندسي ساخت در معماري كشتي گ

 صنايع دريايي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20450  بندرعباس)

 - 6 
معماري كشتي گرايش مهندسي ساخت در 

 صنايع دريايي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20451  بندرعباس)

 ) 1(كد ضريب مجموعه مهندسي شيمي  - 1257
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -    روزانه 20452  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20453  دانشگاه اردكان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20454  دانشگاه تربيت مدرس

ندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمه 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20455  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20456  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20457  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
ي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيم 20 -   روزانه 20458  دانشگاه سمنان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

وسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ترم 8 -   روزانه 20459  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 20460  دانشگاه شيراز

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -   روزانه 20461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 15 -   روزانه 20462  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20463  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 20464  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

يمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي ش 5 -  روزانه 20465  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20466  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 11 -   روزانه 20467  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -   روزانه 20468  دانشگاه كاشان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 10 -   روزانه 20469  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   روزانه 20470  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 روزانه 20471  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20472  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 روزانه 20473  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20474  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 

 روزانه 20475  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - فاقد خوابگاه
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 روزانه 20476  فومن استان گيالن)

 رآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش ف 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع 

 روزانه 20477  در رضوان شهر استان گيالن)
 روزانه 20478  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20479  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 روزانه 20480  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20481  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 روزانه 20482  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 15 - 

 روزانه 20483  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - ضيحات در انتهاي دفترچهتو
 روزانه 20484  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20485  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي  7 - 
 روزانه 20487  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20488  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20489  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  7 - 

 روزانه 20490  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20491  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20492  دانشگاه صنعتي كرمانشاه يندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآ 20 - 
 روزانه 20493  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - 
 روزانه 20494  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - 
 روزانه 20495  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  اي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآينده 16 - 
 روزانه 20496  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20497  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 روزانه 20498  گرگان -اه گلستان دانشگ مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 18 - 
 روزانه 20499  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 روزانه 20500  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 روزانه 20501  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 14 - 
 روزانه 20502  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 روزانه 20503  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 روزانه 20504  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20505  دانشگاه تربيت مدرس ي فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراح 5 - 

 روزانه 20506  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20507  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 25 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20508  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

يليدوره تحص  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20509  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 روزانه 20510  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 19 - 
 روزانه 20511  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20512  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش طراحي فرآيندمهندسي شيمي گر 20 - 
 روزانه 20513  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 

 روزانه 20514  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20515  دانشگاه صنعتي اروميه طراحي فرآيند مهندسي شيمي گرايش 20 - 
 روزانه 20516  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20517  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 روزانه 20518  تهران -نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 روزانه 20519  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20520  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 

 روزانه 20521  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20522  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 15 - 
 روزانه 20523  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

ج شده در سايت شرايط علمي الزم (در
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20524  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 روزانه 20525  گاه صنعتي نوشيرواني بابلدانش مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20526  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 16 - 
 روزانه 20527  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 12 - 
 روزانه 20528  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 روزانه 20529  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 روزانه 20530  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20531  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 11 - 
 روزانه 20532  بابلسر -انشگاه مازندران د مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 18 - 
 روزانه 20533  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 روزانه 20534  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 14 - 
 روزانه 20535  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 روزانه 20536  دانشگاه سمنان سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 
 روزانه 20537  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 12 - 

 روزانه 20538  دانشگاه شيراز ازي و كنترلسسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20539  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 8 - 

 روزانه 20540  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20541  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازي و كنترلسازي، شبيهيش مدلمهندسي شيمي گرا 8 - 
 روزانه 20542  دانشگاه فردوسي مشهد سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 5 - 
 روزانه 20543  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 
 روزانه 20544  دانشگاه تبريز تمهندسي شيمي گرايش محيط زيس 5 - 
 روزانه 20545  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - 
 روزانه 20546  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 15 - 
 روزانه 20547  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 9 - 

 روزانه 20548  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20549  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 - 
 روزانه 20550  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 19 - 
 روزانه 20551  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - 

 روزانه 20552  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20553  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 11 - 
 روزانه 20554  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 4 - 

 روزانه 20555  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 8 - حات در انتهاي دفترچهتوضي
 روزانه 20556  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 14 - 
 روزانه 20557  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 6 - 
 سي شيمي گرايش صنايع پتروشيميمهند 11 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20558  بندر ماهشهر)

 روزانه 20559  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 5 - 
 روزانه 20560  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 6 - 
 روزانه 20561  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدنيمه 8 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20562  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 - 
 روزانه 20563  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 20564  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين

 روزانه 20565  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سي شيمي گرايش نانوفناوريمهند 5 - 
 روزانه 20566  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 روزانه 20567  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - 
 روزانه 20568  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20569  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي شيمي گرايش پليمر 15 -

 روزانه 20570  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 - 
 روزانه 20571  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ليمرمهندسي شيمي گرايش پ 8 - 

 روزانه 20572  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20573  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
وزانهر 20574  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 -   
 روزانه 20575  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 - 

 روزانه 20576  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20577  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 7 - 
 روزانه 20578  دانشگاه فردوسي مشهد يش پليمرمهندسي شيمي گرا 12 - 
 روزانه 20579  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - 
 روزانه 20580  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 12 - 
 روزانه 20581  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20582  دانشگاه سمنان هاي انتقالگرايش پديدهمهندسي شيمي  10 - 
 روزانه 20583  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 14 - 
 روزانه 20584  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 روزانه 20585  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  انتقال هايمهندسي شيمي گرايش پديده 15 - 
 روزانه 20586  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20587  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - 
 روزانه 20588  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 12 - 
 روزانه 20589  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 روزانه 20590  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 18 - 
 روزانه 20591  بندر عباس - دانشگاه هرمزگان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 روزانه 20592  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 5 - 

 روزانه 20593  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 20594  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 -

 روزانه 20595  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 11 - 
 روزانه 20596  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 6 - 

 روزانه 20597  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20598  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 5 - 

 روزانه 20599  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20600  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 20601  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20602  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 - وزانهر 20603  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 3 - مهندسي انرژي  روزانه 20604  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 -  روزانه 20605  دانشگاه تهران

دانشكده مهندسي انرژي محل تحصيل هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 20606  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 - مهندسي انرژي  روزانه 20607  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيي سيستممهندس 3 -   روزانه 20608  دانشگاه كاشان

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20609  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم

 زيست محيط
 روزانه 20610  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 2 - مهندسي انرژي

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 20611  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 7 -   روزانه 20612  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فنّاوري

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 20613  دانشگاه تهران

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 20614  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 - فقط مرد هروزان 20615  دانشگاه قم  

محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 
 روزانه 20616  دانشگاه تربيت مدرس هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 - هاي بين رشته اي

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 20617  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 2 -
 روزانه 20618  مشكين دشت كرج -انرژي  پژوهشگاه مواد و هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 3 - 
 روزانه 20619  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20620  دانشگاه اراك
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20621  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي 10 -   نوبت دوم 20622  دانشگاه سمنان
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   نوبت دوم 20623  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -   نوبت دوم 20624  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -   نوبت دوم 20625  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -  نوبت دوم 20626  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -   نوبت دوم 20627  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
رموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش ت 3 -   نوبت دوم 20628  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -   نوبت دوم 20629  دانشگاه كاشان
 نوبت دوم 20630  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - 
 نوبت دوم 20631  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20632  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 نوبت دوم 20633  فومن استان گيالن)

 هاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيند 9 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع 

 نوبت دوم 20634  در رضوان شهر استان گيالن)
 نوبت دوم 20635  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 5 - 
 نوبت دوم 20636  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20637  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20638  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20639  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 4 - 
 نوبت دوم 20640  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20641  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 17 - 
 نوبت دوم 20642  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20643  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20644  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20645  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 7 - 
 نوبت دوم 20646  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  ندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازيمه 8 - 
 نوبت دوم 20647  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20648  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20649  گرگان -دانشگاه گلستان  ايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گر 6 - 
 نوبت دوم 20650  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 2 - 
 نوبت دوم 20651  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 6 - 
 نوبت دوم 20652  دانشگاه ياسوج ي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآيندها 7 - 
 نوبت دوم 20653  دانشگاه يزد مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20654  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - 
 نوبت دوم 20655  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 نوبت دوم 20656  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 13 - 
 نوبت دوم 20657  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20658  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
 نوبت دوم 20659  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ندمهندسي شيمي گرايش طراحي فرآي 10 - 
 نوبت دوم 20660  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20661  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 - 
 نوبت دوم 20662  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20663  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20664  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
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يحاتتوض  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20665  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

ت دفاع و شرايط عمومي و اختصاصي وزار
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20666  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 -

 نوبت دوم 20667  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ي شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندس 6 - 
 نوبت دوم 20668  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - 
 نوبت دوم 20669  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - 
 نوبت دوم 20670  دانشگاه فردوسي مشهد فرآيند مهندسي شيمي گرايش طراحي 2 - 
 نوبت دوم 20671  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
 نوبت دوم 20672  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - 
ومنوبت د 20673  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 4 -   
 نوبت دوم 20674  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 6 - 
 نوبت دوم 20675  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - 
 نوبت دوم 20676  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 3 - 
 نوبت دوم 20677  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازي و كنترلسازي، شبيهرايش مدلمهندسي شيمي گ 6 - 
 نوبت دوم 20678  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - 
 نوبت دوم 20679  دانشگاه فردوسي مشهد سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 1 - 
 نوبت دوم 20680  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20681  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 20682  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20683  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 10 - 
 نوبت دوم 20684  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 20685  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 
 نوبت دوم 20686  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 - 
 نوبت دوم 20687  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش محيط زيست مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 20688  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 2 - 
 نوبت دوم 20689  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 1 - 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 4 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -صنعتي اميركبير دانشگاه 
 نوبت دوم 20690  بندر ماهشهر)

 نوبت دوم 20691  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 20692  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 - 
 نوبت دوم 20693  گاه تبريزدانش مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 2 - 
 نوبت دوم 20694  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 10 - 
 نوبت دوم 20695  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20696  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 1 - 
 نوبت دوم 20697  دانشگاه كاشان مي گرايش نانوفناوريمهندسي شي 3 - 
 نوبت دوم 20698  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20699  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20700  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 10 - 
 نوبت دوم 20701  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20702  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20703  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - 
 نوبت دوم 20704  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - 
 نوبت دوم 20705  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 3 - 
 نوبت دوم 20706  دانشگاه سمنان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 10 - 
 نوبت دوم 20707  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 
 نوبت دوم 20708  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي انتقالسي شيمي گرايش پديدهمهند 3 - 
 نوبت دوم 20709  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 4 - 
 نوبت دوم 20710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 1 - 
 نوبت دوم 20711  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي انتقالرايش پديدهمهندسي شيمي گ 5 - 
 نوبت دوم 20712  رشت -دانشگاه گيالن  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 2 - 
 نوبت دوم 20713  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 6 - 

نوين محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  نوبت دوم 20714  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 3 -
اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 1 -   نوبت دوم 20715  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -  نوبت دوم 20716  دانشگاه تهران
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 20717  دانشگاه كاشان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  لاو

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 20718  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  نوبت دوم 20719  دانشگاه تهران

وم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده عل  نوبت دوم 20720  دانشگاه تهران هاي تجديدپذيرمهندسي انرژي 1 -
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 20721  دانشگاه كاشان
 مجازي دولتي 20722  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20723  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - آموزش محور
 مجازي دولتي 20724  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 40 - آموزش محور

ايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20725  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -   پرديس خودگردان 20726  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 -  خودگردان پرديس 20727  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   

مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20728  دانشگاه كاشان
 پرديس خودگردان 20729  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20730  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  رايش فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيمي گ 4 - 
 پرديس خودگردان 20731  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20732  دانشگاه صنعتي اصفهان ندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرآي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20733  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20734  تهران -انشگاه علم و صنعت ايران د مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20735  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20736  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20737  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20738  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20739  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 20740  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20741  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش طراحي فرآيندمهندسي  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20742  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20743  زاهدان -تان دانشگاه سيستان و بلوچس سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 6 - 
 پرديس خودگردان 20744  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 1 - 

 پرديس خودگردان 20745  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو  پرديس خودگردان 20746  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 3 -

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20747  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

زتبري محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20748  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 -
 پرديس خودگردان 20749  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 20750  دانشگاه تبريز هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
 پرديس خودگردان 20751  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 7 - 

 پرديس خودگردان 20752  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي انتقالمهندسي شيمي گرايش پديده 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ر و پتروشيميبا همكاري پژوهشگاه پليم  پرديس خودگردان 20753  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 7 -

 پرديس خودگردان 20754  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 20755  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 20756  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پيام نور 20757  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  رآيندمهندسي شيمي گرايش طراحي ف 8 - 
 پيام نور 20758  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازي و كنترلسازي، شبيهمهندسي شيمي گرايش مدل 8 - 
ام نورپي 20759  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -   
 پيام نور 20760  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 8 - 
 پيام نور 20761  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 8 - 
مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 20 -   غيرانتفاعي 20762  آمل -ل دانشگاه غيرانتفاعي شما
 غيرانتفاعي 20763  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20764  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20765  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  يمهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداساز 20 - 
 غيرانتفاعي 20766  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 20767  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 غيرانتفاعي 20768  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  ي فرآيندمهندسي شيمي گرايش طراح 20 - 
 غيرانتفاعي 20769  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 20 - 
 غيرانتفاعي 20770  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 20 - 
 غيرانتفاعي 20771  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  ي گرايش نانوفناوريمهندسي شيم 20 - 
 غيرانتفاعي 20772  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 
 غيرانتفاعي 20773  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش نانوفناوري 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 20774  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي شيمي گرايش پليمر 20 - 
 غيرانتفاعي 20775  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مي گرايش پليمرمهندسي شي 20 - 
 غيرانتفاعي 20776  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 20 - 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 20 -  فاعيغيرانت 20777  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي   
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 -   غيرانتفاعي 20778  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 20 -   غيرانتفاعي 20779  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 

 ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20780  دانشگاه اروميه هاسازي سيستمي صنايع گرايش بهينهمهندس 9 -  
 روزانه 20781  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 

 روزانه 20782  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - فقط زن
 روزانه 20783  دانشگاه بجنورد هاسازي سيستمايع گرايش بهينهمهندسي صن 8 - 
 روزانه 20784  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 20785  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 

 روزانه 20786  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستمبهينه مهندسي صنايع گرايش 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20787  دانشگاه تفرش هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 روزانه 20789  فومن استان گيالن)

 روزانه 20788  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 20790  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 18 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 20791  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20792  دانشگاه سمنان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20793  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 

 روزانه 20794  تهران -دانشگاه شاهد  هاازي سيستمسمهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20795  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20796  دانشگاه صنعتي اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20797  دانشگاه صنعتي اصفهان اهسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - 
 روزانه 20799  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20798  گرمسار)

 روزانه 20800  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستميع گرايش بهينهمهندسي صنا 9 - 
 روزانه 20801  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 20802  دانشگاه صنعتي شيراز هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 20803  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - ات در انتهاي دفترچهتوضيح
 روزانه 20804  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 20805  رانته -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 20806  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - 

 روزانه 20808  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن
 روزانه 20807  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد

 روزانه 20809  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 روزانه 20810  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 16 - 
 روزانه 20811  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 روزانه 20812  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتش سيستممهندسي صنايع گراي 8 - 

 روزانه 20813  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20814  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20815  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل المتهاي سمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20816  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - 

 روزانه 20817  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 6 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

ختصاصي وزارت دفاع و شرايط عمومي و ا
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

نهروزا 20818  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 7 -  

 روزانه 20819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 4 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  روزانه 20820  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي حمل و نقل ريلي 9 -

 روزانه 20821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 7 - 
 روزانه 20822  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20823  دانشگاه اروميه هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20824  دانشگاه اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 1 - 

 نوبت دوم 20825  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - فقط زن
 نوبت دوم 20826  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاسازي سيستمهمهندسي صنايع گرايش بهين 3 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در 
 نوبت دوم 20827  فومن استان گيالن)

 نوبت دوم 20828  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 5 - 
 نوبت دوم 20829  دانشگاه تهران هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 9 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 20830  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 نوبت دوم 20831  دانشگاه سمنان هاسازي سيستمبهينهمهندسي صنايع گرايش  10 - 
 نوبت دوم 20832  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 

 نوبت دوم 20833  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20834  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاسازي سيستمدسي صنايع گرايش بهينهمهن 4 - 
 نوبت دوم 20835  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 20836  ار)گرمس

 نوبت دوم 20837  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20838  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 

 نوبت دوم 20839  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 20840  دانشگاه صنعتي قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 20841  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - 
 نوبت دوم 20842  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستمندسي صنايع گرايش بهينهمه 9 - 
 نوبت دوم 20843  دانشگاه فردوسي مشهد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 1 - 

 نوبت دوم 20844  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط مرد
 نوبت دوم 20845  دانشگاه قم هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - فقط زن

 نوبت دوم 20846  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 20847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - 
 نوبت دوم 20848  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 3 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 هاي دفترچهشرايط در انت - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 20849  دانشگاه صنعتي مالك اشتر وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 7 -

 نوبت دوم 20850  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 1 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  نوبت دوم 20851  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا مهندسي حمل و نقل ريلي 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  نوبت دوم 20852  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي ايمني در راه آهن 4 -

 مجازي دولتي 20853  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
 مجازي دولتي 20854  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 20855  دانشگاه تربيت مدرس هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 20856  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 20857  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 20858  تهران -دانشگاه شاهد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 12 - پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20859  ميهدانشگاه صنعتي ارو هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20860  دانشگاه صنعتي اصفهان هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20861  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20862  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20863  سنندج -دانشگاه كردستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20864  دانشگاه يزد هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20865  دانشگاه تربيت مدرس هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 20866  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي سالمتيع گرايش سيستممهندسي صنا 3 - 
 پرديس خودگردان 20867  دانشگاه تربيت مدرس وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي اطالعاتيمهندسي صنايع گرايش سيستم ه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 20869  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 پيام نور 20870  شمالتهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پيام نور 20871  مركز بين المللي كيش -مزگان دانشگاه پيام نور استان هر هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 8 - 
 مجازي پيام نور 20872  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 20873  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20874  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

 غيرانتفاعي 20875  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 20876  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  هاسازي سيستمش بهينهمهندسي صنايع گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 20877  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
انتفاعيغير 20878  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 -   
 غيرانتفاعي 20879  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20880  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20881  يزد -ه غيرانتفاعي علم و هنر دانشگا هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20882  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20883  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20884  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20885  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20886  كرمانشاه -يرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه غ هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20887  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20888  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

 غيرانتفاعي 20889  موسسه غيرانتفاعي كار هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - واحد قزوينمحل تحصيل 
 غيرانتفاعي 20890  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20891  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20892  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20893  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20894  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاسازي سيستمنهمهندسي صنايع گرايش بهي 20 - 
 غيرانتفاعي 20895  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 

 غيرانتفاعي 20896  دماوند -شاد موسسه غيرانتفاعي ار هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 20897  تهران)

 غيرانتفاعي 20898  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20899  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20900  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20901  بابل -اعي صنعتي مازندران موسسه غيرانتف هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20902  قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 20 - 
 غيرانتفاعي 20903  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز هاي سالمتمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
رايش مديريت نوآوري و فناوريمهندسي صنايع گ 20 -   غيرانتفاعي 20904  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني
 غيرانتفاعي 20905  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  وريمهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 20906  بابل -رانتفاعي علوم و فنون مازندران دانشگاه غي مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 20 - 

مجازي  20907  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  هاسازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20908  همدان -وعلي سينا دانشگاه ب هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -  
 روزانه 20909  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 9 - 

 روزانه 20910  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20911  دانشگاه تهران هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 

ذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو پ
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20912  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 -

 هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 
ده تهران (محل تحصيل كرج دانشك -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 20913  فني و مهندسي)
 روزانه 20914  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - محل تحصيل تهران دانشكده اقتصاد

 روزانه 20915  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 18 - 
 روزانه 20916  شگاه صنعتي اصفهاندان هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 روزانه 20917  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 

 روزانه 20918  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20919  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كالنگرايش سيستممهندسي صنايع  6 - 
 روزانه 20920  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - 
 روزانه 20921  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 16 - 
 روزانه 20922  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالنايع گرايش سيستممهندسي صن 6 - 
 روزانه 20923  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 
 روزانه 20924  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 253  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 20925  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 - 
 نوبت دوم 20926  تهران دانشگاه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - 

 نوبت دوم 20927  تهران -دانشگاه خوارزمي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 - محل تحصيل تهران دانشكده اقتصاد
 هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 6 - 

تهران (محل تحصيل كرج دانشكده  -دانشگاه خوارزمي 
 نوبت دوم 20928  فني و مهندسي)

 نوبت دوم 20929  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي كالندسي صنايع گرايش سيستممهن 3 - 
 نوبت دوم 20930  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 1 - 

با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت 
 نوبت دوم 20931  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كالن هايمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - صنعتي (توضيحات در انتهاي دفترچه )

 نوبت دوم 20932  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 4 - 
 نوبت دوم 20933  بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 نوبت دوم 20934  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كالندسي صنايع گرايش سيستممهن 1 - 
 نوبت دوم 20935  دانشگاه تهران مهندسي سيستم هاي محيط زيست 1 - 

 مجازي دولتي 20936  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 30 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 20937  دانشگاه تربيت مدرس هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي

 پرديس خودگردان 20938  دانشگاه صنعتي اروميه هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20939  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كالني صنايع گرايش سيستممهندس 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 20940  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 20941 مركز بين المللي عسلويه -پيام نور استان بوشهر دانشگاه  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20942  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 
 پيام نور 20943  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 8 - 

 مجازي پيام نور 20944  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 20945  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

 غيرانتفاعي 20946  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  هاي كالنع گرايش سيستممهندسي صناي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 20947  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
فاعيغيرانت 20948  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 -   
 غيرانتفاعي 20949  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20950  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20951  ديز -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20952  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20953  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20954  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز نهاي كالمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 
 غيرانتفاعي 20955  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 20 - 

 ) 3مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 20956  دانشگاه اصفهان پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 5 -  
 نوبت دوم 20957  دانشگاه اصفهان پژوهيي صنايع گرايش آيندهمهندس 2 - 

 غيرانتفاعي 20958  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 20959  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 15 - فقط مرد

 ) 4صنايع (كد ضريب مهندسي  - 1259
 روزانه 20960  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 -  

 روزانه 20961  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 20962  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 - محل تحصيل تهران
 روزانه 20963  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - 
 روزانه 20964  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 - 
نهروزا 20965  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 7 -   

 روزانه 20966  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 20967  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 - 
 روزانه 20968  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 - 

 روزانه 20969  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 - اهفاقد خوابگ
 روزانه 20971  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 7 - 
 روزانه 20970  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 20972  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 -

 روزانه 20973  تحصيل كرج) تهران (محل -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 - 
 روزانه 20974  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 - 
 روزانه 20975  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 4 - 
 روزانه 20976  تهران -تي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنع مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 10 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 20977  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأم 5 - 
 روزانه 20978  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 - 
 روزانه 20979  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 15 - 
 روزانه 20980  دانشگاه تهران پروژهمهندسي صنايع گرايش مديريت  8 - 
 روزانه 20981  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

رت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در وزا
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 20982  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 7 -

 روزانه 20983  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 8 - 
 نوبت دوم 20984  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 5 - ل تهرانمحل تحصي

 نوبت دوم 20985  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 - 
دوم نوبت 20986  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 6 -   
 نوبت دوم 20987  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 2 - 

 نوبت دوم 20988  دانشگاه ميبد مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20989  دانشگاه اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 1 - 
 نوبت دوم 20991  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 - 
 نوبت دوم 20990  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 5 - 
 نوبت دوم 20992  تحصيل كرج) تهران (محل -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 6 - 
 نوبت دوم 20993  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 - 
 نوبت دوم 20994  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 1 - 

با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت 
 انتهاي دفترچه ) صنعتي (توضيحات در

 نوبت دوم 20995  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 10 -
 نوبت دوم 20996  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 3 - 
 نوبت دوم 20997  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأ 8 - 
 نوبت دوم 20998  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - 
 نوبت دوم 20999  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
صي وزارت دفاع و شرايط عمومي و اختصا

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 21000  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 7 -

 نوبت دوم 21001  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 2 - 
 مجازي دولتي 21002  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21003  تهران -دانشگاه خوارزمي  زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و  40 - محل تحصيل تهران -آموزش محور 
 مجازي دولتي 21004  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 21005  تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21006  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
انپرديس خودگرد 21007  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21008  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21009  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21010  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 11 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم
 پرديس خودگردان 21011  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 21012  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21013  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21014  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21015  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21016  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21017  آستانه اشرفيه -ر آستان موسسه غيرانتفاعي مه مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21018  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21019  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 21020  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  جستيك و زنجيره تأمينمهندسي صنايع گرايش ل 20 - 
 غيرانتفاعي 21021  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 
 غيرانتفاعي 21022  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 
 غيرانتفاعي 21023  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

ه تحصيليدور  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 21024  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 
 غيرانتفاعي 21025  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تأمين 20 - 
 غيرانتفاعي 21026  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مديريت پروژهمهندسي صنايع گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21027  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 21028  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 

 غيرانتفاعي 21029  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 21030  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 21031  تهران -غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  موسسه مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 21032  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 ) 5مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259
 روزانه 21033  مدرس دانشگاه تربيت مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -  

 روزانه 21034  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21035  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - 
 روزانه 21036  رانته -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 21038  دانشگاه صنعتي مالك اشتر سي صنايع گرايش مديريت مهندسيمهند 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 21037  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -

 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 21039  شهرستان نور)
 روزانه 21040  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دسي صنايع گرايش مديريت مهندسيمهن 6 - 
 روزانه 21041  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - 
 نوبت دوم 21042  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - 

ت دارا بودن پذيرفته شدگان در صور"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 21043  تحصيل شاهين شهر اصفهان) دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 حل تحصيل تهرانم -

 نوبت دوم 21044  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 -

 نوبت دوم 21046  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - فقط مرد

(محل تحصيل واحد  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 21045  شهرستان نور)

 نوبت دوم 21047  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 3 - 
 مجازي دولتي 21048  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 21049  دانشگاه تربيت مدرس ش مديريت مهندسيمهندسي صنايع گراي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21050  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21051  گاه يزددانش مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 21052 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 21053  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 
 پيام نور 21054  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  يش مديريت مهندسيمهندسي صنايع گرا 10 - 
 پيام نور 21055  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 8 - 

 مجازي پيام نور 21056  تهران شمال - دانشگاه پيام نور استان تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 15 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21057  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 21058  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21059  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21060  آمل -رانتفاعي شمال دانشگاه غي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21061  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21062  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21063  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  ت مهندسيمهندسي صنايع گرايش مديري 20 - 
 غيرانتفاعي 21064  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21065  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21066  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21067  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21068  د شهر اصفهانفوال -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 21069  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 40 - آموزش محور

 ) 1مهندسي در سوانح طبيعي (كد ضريب  - 1262
 روزانه 21070  تهراندانشگاه  مهندسي در سوانح طبيعي 6 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21071  دانشگاه تهران مهندسي در سوانح طبيعي 3 -

 ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263
 روزانه 21072  دانشگاه تفرش برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 14 -  
 روزانه 21073  دانشگاه تهران ريبرداري گرايش فتوگرامتمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 21074  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 21075  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 3 - 
 روزانه 21076  اه اصفهاندانشگ برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 21077  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 21078  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 21079  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 10 - 
 روزانه 21080  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  يبرداري گرايش ژئودزمهندسي نقشه 10 - 
 روزانه 21081  دانشگاه اصفهان برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 21082  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 روزانه 21083  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 8 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 21084  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21085  تهران -يد رجايي دانشگاه تربيت دبير شه برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -
 روزانه 21086  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 6 - 

 روزانه 21087  دانشگاه شيراز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 21088  تهران -نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 روزانه 21089  سنندج -دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 - 4 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 21090  دانشگاه اصفهان

 - 4 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 21091  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 5 - در وزارت آموزش و پرورش

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 21092  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 6 
هاي يش سيستمبرداري گرامهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 21093  دانشگاه تهران

  - 6 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 26512  دانشگاه زنجان

 - 9 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 روزانه 21094  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 4 
هاي برداري گرايش سيستمندسي نقشهمه

 اطالعات مكاني
 روزانه 21095  دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 21096  دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافيمهندسي نقشه 6 - 
 روزانه 21097  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
 نوبت دوم 21098  دانشگاه تهران برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21099  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21100  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 21101  دانشگاه اصفهان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 21102  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21103  دانشگاه تهران برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1برداري (كد ضريب مهندسي نقشه - 1263ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 21104  دانشگاه زنجان برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 21105  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 10 - 
 نوبت دوم 21106  دانشگاه اصفهان نجش از دوربرداري گرايش سمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21107  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 
 نوبت دوم 21108  دانشگاه تبريز برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 4 - 
 برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 

تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته  دانشگاه تحصيالت
 نوبت دوم 21109  كرمان

 نوبت دوم 21110  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 - 
 نوبت دوم 21111  دانشگاه تهران برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21112  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  از دور برداري گرايش سنجشمهندسي نقشه 3 - 
 نوبت دوم 21113  سنندج -دانشگاه كردستان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 2 - 
 - 1 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 21114  دانشگاه اصفهان

 - 1 
هاي ري گرايش سيستمبردامهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21115  كرمان

 - 5 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 21116  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 3 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه

 ت مكانياطالعا
 نوبت دوم 21117  دانشگاه تهران

 - 9 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 21118  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 1 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 نوبت دوم 21119  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 21120  دانشگاه تهران برداري گرايش هيدروگرافيشهمهندسي نق 3 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21121  دانشگاه تبريز برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 4 -
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21122  تبريزدانشگاه  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 5 -

، دانشگاه  ITCمشترك با دانشكده
Twente  هلند(توضيحات در انتهاي
 شرايط در انتهاي دفترچه -دفترچه) 

 مشترك 21123  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 15 -

، دانشگاه  ITCمشترك با دانشكده
Twente  هلند(توضيحات در انتهاي
 شرايط در انتهاي دفترچه -دفترچه) 

- 15 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 مشترك 21124  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 غيرانتفاعي 21125   بابلاميركال -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش فتوگرامتريمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21126  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21127  قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21128  مشهد -فاعي خاوران موسسه غيرانت برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 20 - 
 غيرانتفاعي 21129  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  برداري گرايش سنجش از دورمهندسي نقشه 20 - 
 - 20 

هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

تفاعيغيران 21130  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش   

 - 20 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 غيرانتفاعي 21131  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 20 
هاي برداري گرايش سيستممهندسي نقشه
 اطالعات مكاني

 غيرانتفاعي 21132  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 20 
هاي برداري گرايش سيستمي نقشهمهندس

 اطالعات مكاني
 غيرانتفاعي 21133  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني

 ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264
 روزانه 21134  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -  
 روزانه 21136  ه فني خوي)دانشگاه اروميه (محل تحصيل دانشكد مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21135  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 19 - 
 روزانه 21137  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21138  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
هروزان 21139  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه 11 -   
 روزانه 21140  دانشگاه بناب مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21141  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21142  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 روزانه 21143  يرجنددانشگاه ب مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 21144  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 21145  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - در وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1 مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 21146  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21147  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21148  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21149  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 21150  تهران -مام حسين (ع ) دانشگاه جامع ا مهندسي عمران گرايش سازه 15 -

 روزانه 21151  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21152  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
زانهرو 21153  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -   
 روزانه 21154  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21155  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21156  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 21157  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21158  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  دسي عمران گرايش سازهمهن 20 - 

 روزانه 21159  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 21160  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 21161  كرمان -يد باهنر دانشگاه شه مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21162  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21163  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 

وزانهر 21164  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 11 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
 روزانه 21165  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 21166  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21167  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده مركز 
 روزانه 21168  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 1 - زلزلهتحقيقات سازه و 

 روزانه 21169  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 روزانه 21170  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21171  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - 
 روزانه 21172  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21173  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 

 روزانه 21174  تهران -شريف  دانشگاه صنعتي مهندسي عمران گرايش سازه 9 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21175  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 17 - 
 روزانه 21176  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 18 - 
 روزانه 21177  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 روزانه 21178  دانشگاه فردوسي مشهد ان گرايش سازهمهندسي عمر 8 - 

 روزانه 21179  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط زن
 روزانه 21180  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 10 - فقط مرد

 روزانه 21181  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21182  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 9 - 
 روزانه 21183  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21184  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21185  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 روزانه 21186  بابلسر -دانشگاه مازندران  ان گرايش سازهمهندسي عمر 20 - 
 روزانه 21187  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21188  دانشگاه مراغه مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21189  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21190  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  عمران گرايش سازه مهندسي 20 - 
 روزانه 21191  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 روزانه 21192  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21193  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 روزانه 21194  دانشگاه اراك دسي عمران گرايش زلزلهمهن 6 - 
 روزانه 21195  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 21196  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21197  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 مهندسي عمران گرايش زلزله 14 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 21198  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21199  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
 روزانه 21200  دانشگاه تربيت مدرس ش زلزلهمهندسي عمران گراي 6 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 21201  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21202  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 12 - 
 روزانه 21203  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 روزانه 21204  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 

 روزانه 26511  دانشگاه زنجان عمران گرايش زلزله مهندسي 10 -  
 روزانه 21205  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 روزانه 21206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21207  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21208  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ندسي عمران گرايش زلزلهمه 6 - 
 روزانه 21209  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21210  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده مركز 
 روزانه 21211  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - و زلزلهتحقيقات سازه 

 روزانه 21212  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 21213  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21214  دانشگاه صنعتي شاهرود ان گرايش زلزلهمهندسي عمر 8 - 
 روزانه 21215  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 - 

 روزانه 21216  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21217  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله 14 - 
 روزانه 21218  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - 
 روزانه 21219  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 روزانه 21220  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 روزانه 21221  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - 
 روزانه 21222  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 11 - 
 روزانه 21223  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
 روزانه 21224  زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
 روزانه 21225  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 14 - 
 روزانه 21226  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21227  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21228  همدان -نا دانشگاه بوعلي سي مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21229  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21230  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 

 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته
 روزانه 21231  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 21232  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21233  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 روزانه 21234  دانشگاه تربيت مدرس ان گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمر 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21235  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 24 - 
 روزانه 21236  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21237  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21238  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ي عمران گرايش ژئوتكنيكمهندس 8 - 
 روزانه 21239  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21240  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21241  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 

 روزانه 21242  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 21243  دانشگاه شهركرد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21244  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21245  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمران گرايش ژئوتكنيك مهندسي 10 - 
 روزانه 21246  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21247  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 

 روزانه 21248  دانشگاه شيراز عمران گرايش ژئوتكنيك مهندسي 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 21249  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21250  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 روزانه 21252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 21251  گرمسار)

 روزانه 21253  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21254  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21255  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 18 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 260  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 21256  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 روزانه 21257  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21258  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21259  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - فترچهتوضيحات در انتهاي د

 روزانه 21260  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 روزانه 21261  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - 
 روزانه 21262  دانشگاه فردوسي مشهد نيكمهندسي عمران گرايش ژئوتك 4 - 
 روزانه 21263  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 

 روزانه 21264  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - فقط مرد
 روزانه 21265  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 روزانه 21266  رشت -دانشگاه گيالن  ش ژئوتكنيكمهندسي عمران گراي 9 - 
 روزانه 21267  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 11 - 
 روزانه 21268  دانشگاه مالير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 روزانه 21269  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 روزانه 21270  دانشگاه يزد دسي عمران گرايش ژئوتكنيكمهن 11 - 
 روزانه 21271  مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - 
 روزانه 21272  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21273  قزوين -مللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين ال مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
 روزانه 21274  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21275  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21276  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21277  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21278  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 11 - 
 روزانه 21279  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 روزانه 21280  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يمهندسي عمران گرايش راه و ترابر 15 - 
 روزانه 21281  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 روزانه 21282  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21283  تهران -ير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نص مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21284  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 14 - 
 روزانه 21285  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 

 روزانه 21286  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21287  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 7 - 
 روزانه 21288  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 روزانه 21289  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 روزانه 21290  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 9 - 
 روزانه 21291  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   روزانه 21292  دانشگاه اصفهان
ابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت من 17 -   روزانه 21293  دانشگاه بيرجند
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   روزانه 21294  دانشگاه تبريز
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 21295  كرمان
دسي و مديريت منابع آبمهندسي عمران گرايش مهن 5 -   روزانه 21296  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   روزانه 21297  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 15 -   روزانه 21298  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
و مديريت منابع آب مهندسي عمران گرايش مهندسي 6 -   روزانه 21299  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   روزانه 21300  دانشگاه زابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 10 -   روزانه 21301  دانشگاه سمنان
ابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت من 10 -   روزانه 21302  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 -   روزانه 21303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 - محل تحصيل دانشكده مهندسي نهروزا 21304  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 21305  دانشگاه شيراز

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 15 -   روزانه 21306  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 6 -   روزانه 21307  اه صنعتي اصفهاندانشگ
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   روزانه 21308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 -   روزانه 21309  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي عمران گرايش  12 -   روزانه 21310  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   روزانه 21311  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - فاقد خوابگاه  روزانه 21312  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 -   روزانه 21313  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   روزانه 21314  دانشگاه فردوسي مشهد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ته / گرايشعنوان رش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 -   روزانه 21315  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 15 -   روزانه 21316  يلاردب -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   روزانه 21317  دانشگاه مراغه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 12 -   روزانه 21318  دانشگاه ياسوج
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 6 -   روزانه 21319  دانشگاه يزد
 - 20 

هاي ندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازهمه
 هيدروليكي

 روزانه 21320  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 - 7 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21321  دانشگاه اروميه

 - 14 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21322  دانشگاه بجنورد

 - 9 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21323  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21324  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 15 
هاي زهمهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سا

 هيدروليكي
 روزانه 21325  دانشگاه بيرجند

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21326  دانشگاه تبريز

 - 7 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 21327  كرمان

 - 5 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21328  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21329  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21330  دانشگاه تهران

 - 12 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21331  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 9 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21332  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 يكيهيدرول
 روزانه 21333  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21334  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21335  دانشگاه زنجان

 - 10 
هاي ايش مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گر

 هيدروليكي
 روزانه 21336  دانشگاه سمنان

 - 8 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21337  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 10 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21338  دانشگاه شهركرد

 - 8 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21339  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 7 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21340  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي
 هايمهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21342  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب - 13 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21341  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 12 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21343  تبريز -ذربايجان دانشگاه شهيد مدني آ

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21344  دانشگاه شيراز

 - 16 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21345  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 - 15 
هاي ران گرايش مهندسي آب و سازهمهندسي عم
 هيدروليكي

 روزانه 21346  دانشگاه صنعتي سيرجان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 5 
هاي ندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازهمه

 هيدروليكي
 روزانه 21347  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 10 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21349  بهبهان -م االنبياء(ص) دانشگاه صنعتي خات

 - 11 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21350  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 13 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21351  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
هاي ران گرايش مهندسي آب و سازهمهندسي عم
 هيدروليكي

 روزانه 21352  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 3 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21353  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 8 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21354  تي شيرازدانشگاه صنع

 - 5 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21355  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 7 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21356  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 12 
هاي ب و سازهمهندسي عمران گرايش مهندسي آ

 هيدروليكي
 روزانه 21357  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21358  دانشگاه فردوسي مشهد

 11 - فقط زن
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21359  دانشگاه قم

 - 8 
هاي سي عمران گرايش مهندسي آب و سازهمهند

 هيدروليكي
 روزانه 21360  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21361  دانشگاه مراغه

 - 10 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21362  جانرفسن -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 روزانه 21363  دانشگاه يزد

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21364  دانشگاه تبريز

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21365  اه تربيت مدرسدانشگ

 1 - فاقد خوابگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21366  دانشگاه تربيت مدرس

 - 6 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21367  دانشگاه تهران

 - 9 
سواحل، بنادر و مهندسي عمران گرايش مهندسي 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21368  بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21369  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط دو دانشكده مهندسي 

 مهندسي دريا انجام مي شود. عمران و
- 9 

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 
 هاي درياييسازه

 روزانه 21370  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21371  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21372  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21373  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 اييهاي دريسازه
 روزانه 21374  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 7 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21375  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 12 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21376  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 12 - فقط مرد
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21377  نشگاه قمدا

 - 8 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21378  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 9 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 روزانه 21379  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 روزانه 21380  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 
 روزانه 21381  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 

 روزانه 21382  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه 21383  دانشگاه تهران ايش حمل و نقلمهندسي عمران گر 4 -

 روزانه 21384  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 7 - 
 روزانه 21385  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - 
 روزانه 21386  تهران -وسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين ط مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 
 روزانه 21387  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - 

 روزانه 21388  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21389  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 12 - 
 روزانه 21390  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 -   روزانه 21391  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -   روزانه 21392  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 7 -   روزانه 21393  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   روزانه 21394  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 7 -   روزانه 21395  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك

محل اجراي پروژه پژوهشكده مركز 
 تحقيقات سازه و زلزله

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 -  روزانه 21396  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -   روزانه 21397  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 -   روزانه 21398  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 - فاقد خوابگاه  روزانه 21399  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - فقط مرد تهران (محل تحصيل واحد  -علم و صنعت ايران  دانشگاه

 روزانه 21401  شهرستان نور)
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 -   روزانه 21400  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   روزانه 21402  دانشگاه فردوسي مشهد
 روزانه 21403  دانشگاه اروميه ن گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عمرا 7 - 
 روزانه 21404  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
 روزانه 21405  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 روزانه 21406  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 

 روزانه 21407  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه 21408  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

 روزانه 21409  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
 روزانه 21410  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 

 روزانه 21412  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي
بمحل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آ  روزانه 21411  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 -

 روزانه 21413  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 21414  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
 روزانه 21415  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 روزانه 21416  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
هروزان 21417  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -   

 روزانه 21418  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 
 روزانه 21419  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - 

 روزانه 21420  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21421  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - وضيحات در انتهاي دفترچهت

 روزانه 21422  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 
 روزانه 21423  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 - 
 روزانه 21424  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - 
 روزانه 21425  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 

نهروزا 21426  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي خطوط راه 19 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 ط مردفق -دفترچه 
 روزانه 21427  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 15 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

نيروهاي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 21428  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 21429  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايش طراحيپدافند غيرعامل گر 15 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 ر انتهاي دفترچهشرايط د - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 21430  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 5 -

 روزانه 21431  دانشگاه اصفهان مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 4 - 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 21432  اندانشگاه تهر مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 6 -

 روزانه 21433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 7 - 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 21434  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 6 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 21435  دانشگاه تهران يش سواحلمهندسي محيط زيست گرا 6 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 21436  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 6 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  روزانه 21437  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش مواد زايد جامد 6 -

محيط زيست تهران محل تحصيل دانشكده  روزانه 21438  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي خاك 5 -
 روزانه 21439  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي ايمني راه و ترابري 5 - 
 روزانه 21440  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 21441  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21442  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21443  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21444  دانشگاه ايالم مهندسي عمران گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 21445  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21446  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ي عمران گرايش سازهمهندس 4 - 
 نوبت دوم 21447  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21448  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 نوبت دوم 21449  تهران -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21450  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21451  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21452  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21453  دانشگاه زابل ران گرايش سازهمهندسي عم 5 - 
 نوبت دوم 21454  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21455  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 نوبت دوم 21456  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 

 نوبت دوم 21457  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - هاي دفترچهشرايط در انت
 نوبت دوم 21458  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 21459  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21460  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21461  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه 15 - 
 نوبت دوم 21462  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21463  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21464  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 21465  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 12 - 
 نوبت دوم 21466  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21467  دانشگاه فردوسي مشهد سازه مهندسي عمران گرايش 2 - 
 نوبت دوم 21468  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21469  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 21470  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ندسي عمران (كد ضريب مجموعه مه - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 21471  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21472  بابلسر -اه مازندران دانشگ مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21473  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
 نوبت دوم 21474  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 21475  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 6 - 
 نوبت دوم 21476  دانشگاه يزد ي عمران گرايش سازهمهندس 10 - 
 نوبت دوم 21477  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21478  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21479  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21480  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 نوبت دوم 21481  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله 6 - 
 نوبت دوم 21482  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21483  دانشگاه سمنان لزلهمهندسي عمران گرايش ز 10 - 
 نوبت دوم 21484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21485  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - 
 نوبت دوم 21487  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - 
 نوبت دوم 21488  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21489  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21490  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ان گرايش زلزلهمهندسي عمر 5 - 
 نوبت دوم 21491  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21492  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 1 - 
 نوبت دوم 21493  بلسربا -دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 - 
 نوبت دوم 21494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 - 
 نوبت دوم 21495  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21496  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21497  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21498  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21499  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 

نعتي و فنّاوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي ص
 نوبت دوم 21500  كرمان

 نوبت دوم 21501  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - 
 نوبت دوم 21502  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21503  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 نوبت دوم 21504  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21505  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21506  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 

 نوبت دوم 21507  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21508  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21509  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21510  دانشگاه صنعتي سيرجان نيكمهندسي عمران گرايش ژئوتك 5 - 
 نوبت دوم 21511  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 21512  گرمسار)

 نوبت دوم 21513  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21514  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - 
 نوبت دوم 21515  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21516  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 7 - 

 نوبت دوم 21517  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21518  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 6 - 
 نوبت دوم 21519  نتهرا -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - 
 نوبت دوم 21520  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 1 - 
 نوبت دوم 21521  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21522  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 2 - 
 نوبت دوم 21523  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كنيكمهندسي عمران گرايش ژئوت 3 - 
 نوبت دوم 21524  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - 
 نوبت دوم 21525  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 4 - 
 نوبت دوم 21526  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 نوبت دوم 21527  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مران گرايش راه و ترابريمهندسي ع 2 - 
 نوبت دوم 21528  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه ي  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 21529  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21530  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21531  دانشگاه سمنان و ترابريمهندسي عمران گرايش راه  3 - 
 نوبت دوم 21532  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 نوبت دوم 21533  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21534  تهران -ير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نص مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21535  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21536  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 - 
 نوبت دوم 21537  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - 
 نوبت دوم 21538  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 1 - 
 نوبت دوم 21539  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
 نوبت دوم 21540  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - 
يش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي عمران گرا 2 -   نوبت دوم 21541  دانشگاه اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   نوبت دوم 21542  دانشگاه بيرجند
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   نوبت دوم 21543  دانشگاه تبريز
ت منابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديري 2 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 21544  كرمان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   نوبت دوم 21545  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   نوبت دوم 21546  دانشگاه زابل
رايش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي عمران گ 5 -   نوبت دوم 21547  دانشگاه سمنان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   نوبت دوم 21548  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   نوبت دوم 21549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -   نوبت دوم 21550  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   نوبت دوم 21551  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 -   نوبت دوم 21552  تهران -ن طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدي
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   نوبت دوم 21553  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   نوبت دوم 21554  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
نابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت م 1 -   نوبت دوم 21555  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   نوبت دوم 21556  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   نوبت دوم 21557  دانشگاه ياسوج
ت منابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديري 2 -   نوبت دوم 21558  دانشگاه يزد
 - 5 

هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه
 هيدروليكي

 نوبت دوم 21559  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21560  دانشگاه اروميه

 - 3 
هاي دسي آب و سازهمهندسي عمران گرايش مهن

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21561  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21562  دانشگاه بيرجند

 - 4 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21563  دانشگاه تبريز

 - 2 
هاي ران گرايش مهندسي آب و سازهمهندسي عم
 هيدروليكي

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21564  كرمان

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21565  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21566  بوشهر -ه خليج فارس دانشگا

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21567  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21568  دانشگاه زنجان

 - 5 
هاي مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گرايش 

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21569  دانشگاه سمنان

 - 4 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21570  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 1 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
وبت دومن 21571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب - 5 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21572  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 267  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21573  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 10 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21574  دانشگاه صنعتي سيرجان

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21575  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21576  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 8 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21577  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه

 - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21578  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21579  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 1 
هاي عمران گرايش مهندسي آب و سازه مهندسي

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21580  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 1 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21581  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21582  اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب

 - 2 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21583  دانشگاه يزد

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21584  دانشگاه تبريز

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 اي درياييهسازه
 نوبت دوم 21585  دانشگاه تهران

 - 10 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21586  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط دو دانشكده مهندسي 
 عمران و مهندسي دريا انجام مي شود.

- 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21587  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21588  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
سي سواحل، بنادر و مهندسي عمران گرايش مهند

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21589  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21590  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21591  رواني بابلدانشگاه صنعتي نوشي

 - 1 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21592  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21593  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
ايش مهندسي سواحل، بنادر و مهندسي عمران گر

 هاي درياييسازه
 نوبت دوم 21594  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 نوبت دوم 21595  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  نوبت دوم 21596  اندانشگاه تهر مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -

 نوبت دوم 21597  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 
 نوبت دوم 21598  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 - 
وبت دومن 21599  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -   
 نوبت دوم 21600  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 - 
 نوبت دوم 21601  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 -   نوبت دوم 21602  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   نوبت دوم 21603  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -   نوبت دوم 21604  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 -  وبت دومن 21605  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -   نوبت دوم 21606  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - فقط مرد تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 21608  شهرستان نور)

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 - فقط مرد  نوبت دوم 21607  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 1 -   نوبت دوم 21609  دانشگاه فردوسي مشهد
 نوبت دوم 21610  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 21611  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 21612  دانشگاه تبريز هندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش م 2 - 

محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  نوبت دوم 21613  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 21614  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - 
 نوبت دوم 21615  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمران گرايش مهندسي محيط زيست مهندسي 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب  نوبت دوم 21616  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -
 نوبت دوم 21617  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 نوبت دوم 21618  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - 
 نوبت دوم 21619  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 21620  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - 
 نوبت دوم 21621  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - 

 نوبت دوم 21622  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 21623  شيرواني بابلدانشگاه صنعتي نو مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 - 
 نوبت دوم 21624  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - 
 نوبت دوم 21625  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  نوبت دوم 21626  تهران -شگاه علم و صنعت ايران دان آهنمهندسي خطوط راه 8 -
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 هشرايط در انتهاي دفترچ - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 21627  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي دفاعيپدافند غيرعامل گرايش سازه 5 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

ني نيروهاي مسلح در وزارت دفاع و پشتيبا
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 21628  دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 5 -

 نوبت دوم 21629  دانشگاه اصفهان مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 2 - 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21630  دانشگاه تهران ندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالبمه 3 -

 نوبت دوم 21631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 1 - 
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21632  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا 3 -

ل دانشكده محيط زيست تهرانمحل تحصي  نوبت دوم 21633  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش سواحل 3 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21634  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش منابع آب 3 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21635  دانشگاه تهران ايد جامدمهندسي محيط زيست گرايش مواد ز 3 -
محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران  نوبت دوم 21636  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي خاك 3 -

 مجازي دولتي 21637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 40 - آموزش محور
گرايش مهندسي و مديريت ساخت مهندسي عمران 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 21638  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 21639  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور  مجازي دولتي 21640  تهران -گاه علم و صنعت ايران دانش
 مجازي دولتي 21641  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 30 - آموزش محور

ردانپرديس خودگ 21642  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21643  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه 17 -

 پرديس خودگردان 21644  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21645  دانشگاه زنجان هندسي عمران گرايش سازهم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21646  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
زاهدان (محل تحصيل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 پرديس خودگردان 21647  ر)پرديس خودگردان در چابها

 پرديس خودگردان 21648  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

انپرديس خودگرد 21649  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 21650  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21651  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21652  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي مهندسي عمران گرايش سازه 2 - 
محل اجراي پروژه پژوهشكده مركز 

 تحقيقات سازه و زلزله
 پرديس خودگردان 21653  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 1 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 21654  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران گرايش سازه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21655  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ش سازهمهندسي عمران گراي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 21656  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه 20 - خودگردان دانشگاه

دگردانپرديس خو 21657  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21658  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21659  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21660  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21661  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21662  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
 پرديس خودگردان 21663  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21665  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 21666  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21667  دانشگاه تبريز ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش  9 -
 پرديس خودگردان 21668  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دانپرديس خودگر 21669  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 21671  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21672  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دسي عمران گرايش ژئوتكنيكمهن 3 - 
 پرديس خودگردان 21673  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21674  تهران -شگاه علم و صنعت ايران دان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21675  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 21676  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 21677  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 -  پرديس خودگردان 21678  دانشگاه تبريز
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي  پرديس خودگردان 21679  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21680  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   پرديس خودگردان 21681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   پرديس خودگردان 21682  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

بريزت محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 6 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21683  دانشگاه تبريز

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21684  دانشگاه سمنان

 - 8 
هاي زهمهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سا

 هيدروليكي
زاهدان (محل تحصيل  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 21685  پرديس خودگردان در چابهار)

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21686  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 7 - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21687  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه
 هيدروليكي

 پرديس خودگردان 21688  دانشگاه شيراز

 - 1 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21689  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
انپرديس خودگرد 21690  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21691  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 پرديس خودگردان 21692  يايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون در

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 پرديس خودگردان 21693  دانشگاه تبريز

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 دريايي هايسازه
 پرديس خودگردان 21694  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 پرديس خودگردان 21695  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و مهندس
 هاي درياييسازه

 پرديس خودگردان 21696  رشت -دانشگاه گيالن 

 پرديس خودگردان 21697  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 21698  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 1 - 
 پرديس خودگردان 21699  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رايش حمل و نقلمهندسي عمران گ 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21700  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 21701  دانشگاه تبريز ن گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عمرا 3 -
 پرديس خودگردان 21702  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 21703  دانشگاه شيراز ران گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عم 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 21704  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21705  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل زيست مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 21706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

يام نورپ 21707  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -   
 پيام نور 21708  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 8 - 
 پيام نور 21709 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 پيام نور 21710  تهران شمال -نور استان تهران  دانشگاه پيام مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 - 
 پيام نور 21711  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 10 - 
 - 8 

هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه
 هيدروليكي

 پيام نور 21712  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 10 -   پيام نور 21713  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 پيام نور 21714  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 - 

 مجازي پيام نور 21715  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  يمهندسي عمران گرايش راه و ترابر 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 21716  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

يرانتفاعيغ 21717  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
 غيرانتفاعي 21718  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21719  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21720  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21721  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  هندسي عمران گرايش سازهم 20 - 
 غيرانتفاعي 21722  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21723  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21724  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  رايش سازهمهندسي عمران گ 20 - 
 غيرانتفاعي 21725  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21726  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21727  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  همهندسي عمران گرايش ساز 20 - 
 غيرانتفاعي 21728  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21729  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 

 غيرانتفاعي 21730  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - زن فقط
 غيرانتفاعي 21731  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
تفاعيغيران 21732  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -   
 غيرانتفاعي 21733  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21734  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21735  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21736  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  سي عمران گرايش سازهمهند 20 - 
 غيرانتفاعي 21737  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21738  موسسه غيرانتفاعي بيهقـ  سبزوار مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21739  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  گرايش سازهمهندسي عمران  20 - 
 غيرانتفاعي 21740  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21741  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21742  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گرايش سازهمهندسي عمران  20 - 
 غيرانتفاعي 21743  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21744  قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21745  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  ن گرايش سازهمهندسي عمرا 20 - 
 غيرانتفاعي 21746  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21747  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21748  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21749  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21750  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21751  كاشان -ا موسسه غيرانتفاعي سين مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21752  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21753  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
تفاعيغيران 21754  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -   

 غيرانتفاعي 21755 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - فقط مرد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 21756  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21757  كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21758  هانشاهين شهر اصف -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21759  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21760  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21761  قزوين -عي موسسه غيرانتفاعي عالمه رفي مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21762  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21763  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21764  گرگان -سعد گرگاني موسسه غيرانتفاعي فخرالدين ا مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21765  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21766  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21767  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21768  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21769  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
يغيرانتفاع 21770  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش سازه 20 -   
 غيرانتفاعي 21771  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21772  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21773  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21774  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  ندسي عمران گرايش سازهمه 20 - 
 غيرانتفاعي 21775  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21776  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21777  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  سازهمهندسي عمران گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21778  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21779  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21780  گلپايگان -وسسه غيرانتفاعي پيام م مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21781  كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21782  همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21783  اصفهان -سسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو مو مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21784  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21785  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21786  تبريز -غيرانتفاعي رشديه  موسسه مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21787  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21788  نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21789  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21790  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21791  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21792  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21793  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21794  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21795  ساوه -فاعي فخر رازي موسسه غيرانت مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21796  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 21797  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21798  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  زلزلهمهندسي عمران گرايش  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 21799  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21800  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21801  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  همهندسي عمران گرايش زلزل 20 - 
 غيرانتفاعي 21802  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21803  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21804  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  ان گرايش زلزلهمهندسي عمر 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 21805  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21806  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21807  موسسه غيرانتفاعي بيهقـ  سبزوار مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21808  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21809  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21810  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  مران گرايش زلزلهمهندسي ع 20 - 
 غيرانتفاعي 21811  موسسه غيرانتفاعي شاهرود مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21812  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

 غيرانتفاعي 21813 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  لهمهندسي عمران گرايش زلز 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 21814  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21815  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1وعه مهندسي عمران (كد ضريب مجم - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 21816  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21817  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  هندسي عمران گرايش زلزلهم 20 - 
 غيرانتفاعي 21818  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21819  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21820  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ي عمران گرايش زلزلهمهندس 20 - 
 غيرانتفاعي 21821  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
عيغيرانتفا 21822  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 -   
 غيرانتفاعي 21823  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21824  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش زلزله 20 - 
 غيرانتفاعي 21825  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21826  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21827  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21828  بروجرد -ترموسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گس مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21829  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21830  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21831  اريس -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21832  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21833  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21834  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21835  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21836  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21837  آبيك -انتفاعي موالنا موسسه غير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21838  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21839  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21840  مشهد -غيرانتفاعي توس موسسه  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21841  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21842  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21843  ايوانكي -انتفاعي علوم توسعه پايدار آريا موسسه غير مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21844  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21845  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21846  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني سي عمران گرايش ژئوتكنيكمهند 20 - 
 غيرانتفاعي 21847  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 20 - 
 غيرانتفاعي 21848  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21849  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21850  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
عيغيرانتفا 21851  ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 -   
 غيرانتفاعي 21852  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21853  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21854  همدان -توسعه موسسه غيرانتفاعي عمران و  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21855  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21856  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21857  فريدونكنار -ه غيرانتفاعي پرديسان موسس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21858  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21859  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21860  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  گرايش راه و ترابريمهندسي عمران  20 - 
 غيرانتفاعي 21861  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
 غيرانتفاعي 21862  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 20 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21863  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 21864  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21865  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21866  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21867  گرمسار -غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  موسسه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21868  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21869  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21870  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 20 -   غيرانتفاعي 21871  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني
 - 20 

هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه
 يهيدروليك

 غيرانتفاعي 21872  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 

 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21873  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21874  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 

 - 20 
هاي و سازهمهندسي عمران گرايش مهندسي آب 

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21875  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 20 - فقط زن
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21876  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 يكيهيدرول
 غيرانتفاعي 21877  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21878  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21879  نشاهين شهر اصفها -موسسه غيرانتفاعي بنيان 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21880  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 20 - فقط مرد
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
رانتفاعيغي 21881 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)   

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21882  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21883  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن 

 - 20 
هاي رايش مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گ

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21884  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21885  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21886  رامسر -رانتفاعي رحمان موسسه غي

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21887  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 20 
هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 غيرانتفاعي 21888  لاميركال باب -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 

 - 20 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و 

 هاي درياييسازه
 غيرانتفاعي 21889  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار 

 غيرانتفاعي 21890  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21891  گرمسار -رانتفاعي عالالدوله سمناني موسسه غي مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21892  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21893  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
 غيرانتفاعي 21894  اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  موسسه مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 20 - 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21895  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21896  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21897  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21898  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21899  آبيك -عي دانش البرز دانشگاه غيرانتفا
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21900  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21901  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
دسي و مديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهن 20 -   غيرانتفاعي 21902  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 21903  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21904  تنكابن -ندگان موسسه غيرانتفاعي آي
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21905  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21906  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت 
ديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و م 20 -   غيرانتفاعي 21907  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21908  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -  يغيرانتفاع 21909  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران   
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21910  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21911  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21912  بابل -انتفاعي طبري موسسه غير
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21913  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21914  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
ندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساختمه 20 -   غيرانتفاعي 21915  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21916  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21917  رويان نور -عي مازيار موسسه غيرانتفا

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

ختمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت سا 20 -   غيرانتفاعي 21918  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21919  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -  فاعيغيرانت 21920  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا   
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21921  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21922  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21923  مشهد -وسسه غيرانتفاعي توس م
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21924  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21925  نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان 
گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران  20 -   غيرانتفاعي 21926  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21927  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21928  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21929  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21930  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
هندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساختم 20 -   غيرانتفاعي 21931  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 20 -   غيرانتفاعي 21932  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني
 غيرانتفاعي 21933  رشت -گاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد دانش مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21934  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21935  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21936  شاهين شهر اصفهان -ه غيرانتفاعي عقيق موسس مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21937  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21938  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21939  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  عمران گرايش مهندسي محيط زيست مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 21940  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21941  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21942  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21943  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 20 - 
 غيرانتفاعي 21944  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني دسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش مهن 20 - 
 غيرانتفاعي 21945  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي ساختمانهاي هوشمند 20 - 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور مجازي  21946  تهران -برز موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر ال
 غيرانتفاعي

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 40 - آموزش محور مجازي  21947  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 
 غيرانتفاعي

جازي م 21948  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 1مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 21949  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 -  
 روزانه 21950  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 
 روزانه 21951  قزوين -ني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خمي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 
 روزانه 21952  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
 روزانه 21953  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 21954  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 21955  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 21956  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 روزانه 21957  دانشگاه تربيت مدرس مكانيك گرايش ساخت و توليد مهندسي 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 21958  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21959  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
تهاي شرايط در ان -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 21960  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 -

 روزانه 21961  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
 روزانه 21962  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21963  دانشگاه صنعتي اراك مكانيك گرايش ساخت و توليد مهندسي 20 - 
 روزانه 21964  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21965  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 
 روزانه 21966  تهران -عتي اميركبير دانشگاه صن مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 17 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 فناوريهاي نو

 روزانه 21967  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 21968  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21969  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 روزانه 21970  دانشگاه صنعتي شاهرود مكانيك گرايش ساخت و توليد مهندسي 20 - 
 روزانه 21971  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 

 روزانه 21972  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 21973  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 21974  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

 روزانه 21975  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 روزانه 21976  تهران -عت ايران دانشگاه علم و صن مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 16 - 
 روزانه 21977  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 روزانه 21978  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 روزانه 21979  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 19 - 
 روزانه 21980  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 روزانه 21981  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 روزانه 21982  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 روزانه 21983  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي مهندسي مكانيك گرايش جوش 5 - 
 نوبت دوم 21984  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21985  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
دوم نوبت 21986  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -   
 نوبت دوم 21987  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 
 نوبت دوم 21988  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - 
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 21989  كرمان

 نوبت دوم 21990  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - 
 نوبت دوم 21991  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - 
 نوبت دوم 21992  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 21993  دانشگاه تهران ت و توليدمهندسي مكانيك گرايش ساخ 5 - 
 نوبت دوم 21994  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 21995  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 نوبت دوم 21996  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 - 
 نوبت دوم 21997  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 فناوريهاي نو

 نوبت دوم 21998  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -
 نوبت دوم 21999  يرجنددانشگاه صنعتي ب مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 22000  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
 نوبت دوم 22001  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 

 نوبت دوم 22002  دانشگاه صنعتي قم دمهندسي مكانيك گرايش ساخت و تولي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 يل تهرانمحل تحص -

 نوبت دوم 22003  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

 نوبت دوم 22004  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 - 
 نوبت دوم 22005  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 13 - 
 نوبت دوم 22006  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - 
 نوبت دوم 22007  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 22008  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - 
 نوبت دوم 22009  دانشگاه يزد و توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت 5 - 
 نوبت دوم 22010  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش جوش 2 - 

 مجازي دولتي 22011  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22012  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك گ 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22013  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22014  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 18 -
 پرديس خودگردان 22015  دانشگاه تربيت مدرس نيك گرايش ساخت و توليدمهندسي مكا 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22016  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 22017  دانشگاه صنعتي اصفهان يش ساخت و توليدمهندسي مكانيك گرا 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22018  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22019  نشگاه صنعتي شاهروددا مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22020  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22021  تهران -ان دانشگاه علم و صنعت اير مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22022  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22023  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 10 - 
 غيرانتفاعي 22024  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  يش ساخت و توليدمهندسي مكانيك گرا 20 - 
 غيرانتفاعي 22025  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 

تفاعيغيران 22027  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - محل تحصيل واحد قزوين  
 غيرانتفاعي 22026  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 غيرانتفاعي 22028  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 غيرانتفاعي 22029  زنجان -به موسسه غيرانتفاعي روز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 غيرانتفاعي 22030  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 
 غيرانتفاعي 22031  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 20 - 

 ) 2(كد ضريب  مجموعه مهندسي مكانيك - 1267
 روزانه 22032  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 -  
 روزانه 22033  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 روزانه 22034  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 11 - 
 روزانه 22035  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربر 20 - 
 روزانه 22036  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - 
 روزانه 22037  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
 روزانه 22038  ه تبريزدانشگا مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 - 
 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 22039  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 22040  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 22041  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - 
 روزانه 22042  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 22043  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 - 
متعهد به جذب در نيرو  پذيرفته شده

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 22044  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 -

 روزانه 22045  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22046  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  دسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهن 15 - 
 روزانه 22047  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 25 - 
 روزانه 22048  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - 
 روزانه 22049  دانشگاه زنجان مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي  15 - 
 روزانه 22050  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22051  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - 
 روزانه 22052  گاه شهركرددانش مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22053  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22054  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - 
 روزانه 22055  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22056  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - 

 روزانه 22057  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22058  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22059  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22060  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - 
 روزانه 22061  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - 
 روزانه 22062  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  16 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 روزانه 22063  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 - هاي مهندسي مكانيك

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 هاي نو

 روزانه 22064  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گ 5 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22065  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ك گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكاني 20 - 
 روزانه 22066  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22067  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22068  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  21 - 

 روزانه 22069  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22070  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 

 روزانه 22071  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22072  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22073  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 18 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و شرايط 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 22074  اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22075  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -

 روزانه 22076  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 21 - 
 روزانه 22077  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 - 
 روزانه 22078  دانشگاه فردوسي مشهد كانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي م 32 - 

 روزانه 22079  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - فقط مرد
 روزانه 22080  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - فقط زن

 روزانه 22081  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 - 
 روزانه 22082  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 19 - 

 روزانه 22083  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22084  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22085  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22086  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22087  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 17 - 
 روزانه 22088  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - 
 روزانه 22089  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22090  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 روزانه 22091  ع آموزش عالي بممجتم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 
 - 6 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 تجهيزات

 روزانه 22092  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

- 8 
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 روزانه 22093  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22094  گاه تهراندانش مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 2 -
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 

 فناوري هاي نوين
 روزانه 22095  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 6 -

 روزانه 22096  دانشگاه شيراز مهندسي هوافضا گرايش آيروديناميك 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22097  دانشگاه صنعتي شيراز وافضا گرايش آيروديناميكمهندسي ه 2 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  روزانه 22098  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 15 -
 نوبت دوم 22099  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 22100  دانشگاه اروميه ش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گراي 3 - 
 نوبت دوم 22101  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 22102  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 22103  قزوين -ي امام خميني (ره ) دانشگاه بين الملل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 22104  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 - 
 نوبت دوم 22105  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 16 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 22106  كرمان
 نوبت دوم 22107  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 12 - 
 نوبت دوم 22108  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 22109  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - 
 نوبت دوم 22110  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 
 نوبت دوم 22111  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 22112  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 22113  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
 نوبت دوم 22114  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 
 نوبت دوم 22115  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 22116  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 22117  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديم 4 - 
 نوبت دوم 22118  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
 نوبت دوم 22119  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 28 - 
 نوبت دوم 22120  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ك گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكاني 7 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري 
 نوبت دوم 22121  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 - هاي مهندسي مكانيك

محل اجراي پروژه پژوهشكده 
 نوبت دوم 22122  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكا 2 - فناوريهاي نو

 نوبت دوم 22123  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 19 - 
 نوبت دوم 22124  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 - 
 نوبت دوم 22125  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 

 نوبت دوم 22126  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22127  دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 

دگان در صورت دارا بودن پذيرفته ش"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22128  لك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي ما مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 ي دفترچهشرايط در انتها - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22129  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -

 نوبت دوم 22130  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 14 - 
 نوبت دوم 22131  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 21 - 

 نوبت دوم 22132  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 نوبت دوم 22133  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - 

 نوبت دوم 22134  دانشگاه قم ربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كا 3 - فقط زن
 نوبت دوم 22135  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 - فقط مرد

 نوبت دوم 22136  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - 
 نوبت دوم 22137  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 22138  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 
 نوبت دوم 22139  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - 
 نوبت دوم 22140  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 22141  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 22142  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - 
 نوبت دوم 22143  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - 
 - 1 

مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 
 اتتجهيز

 نوبت دوم 22144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22145  دانشگاه تهران مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 فناوري هاي نوين

 نوبت دوم 22146  تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن  نوبت دوم 22147  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي ريليمهندسي ماشين 6 -

 مجازي دولتي 22148  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 22149  دانشگاه اصفهان ربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كا 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22150  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 24 -

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22151  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 22152  دانشگاه زنجان سي مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهند 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22153  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22154  زاهدان -ان و بلوچستان دانشگاه سيست مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22156  اندانشگاه صنعتي اصفه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 40 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22157  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - 
 پرديس خودگردان 22158  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22159  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 22160  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 26 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22161  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 13 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
 پرديس خودگردان 22162  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22163  رشت -دانشگاه گيالن  ي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراح 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22164  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي مكانيك گرايش نگهداري و پايش 

 تجهيزات
 پرديس خودگردان 22165  تهران -انشگاه شهيد بهشتي د

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 پرديس خودگردان 22166  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوافضا گرايش فناوري ماهواره 6 - خودگردان دانشگاه

 -پردو  -مشترك با دانشگاه اينديانا 
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 رديس دانشكده هاي فنيتحصيل پ
 مشترك 22167  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -

 پيام نور 22168  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 پيام نور 22169  ركز شيرازم -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - 
 غيرانتفاعي 22170  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22171  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22172  تهران -تفاعي علم و فرهنگ دانشگاه غيران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22173  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22174  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22175  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  ربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي كا 20 - 
 غيرانتفاعي 22176  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 

 غيرانتفاعي 22177  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 22178  رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  هندسي مكانيك گرايش طراحي كاربرديم 20 - 
 غيرانتفاعي 22179  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22180  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22181  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22182  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22183  فوالد شهر اصفهان -الد موسسه غيرانتفاعي صنعتي فو مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22184  قشم -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 22185  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - 

 ) 3انيك (كد ضريب مجموعه مهندسي مك - 1267
 روزانه 22186  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -  
 روزانه 22187  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22188  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 روزانه 22189  همدان -شگاه بوعلي سينا دان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 22190  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 22191  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 27 - 
 روزانه 22192  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 - 

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22193  كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

انهروز 22194  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -  

 روزانه 22195  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 22196  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - فاقد خوابگاه

 روزانه 22197  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 روزانه 22198  دانشگاه تهران نرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل ا 25 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  - هاي مسلح مي باشد

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 22199  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -

 روزانه 22200  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22201  بوشهر -فارس دانشگاه خليج  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22202  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 22203  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 
 روزانه 22204  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 روزانه 22205  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22206  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22207  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 22208  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل ان 10 - 
 روزانه 22209  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 22210  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22211  تبريز -ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22212  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22213  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22214  سوسنگرد -صنعتي شهداي هويزه دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22215  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22216  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
هروزان 22217  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 -   
 روزانه 22218  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 

 روزانه 22219  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 روزانه 22220  تهران -نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22221  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 روزانه 22222  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22223  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 18 - 

 روزانه 22224  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22225  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - 

 روزانه 22226  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22227  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

ح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسل
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 22228  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -

 روزانه 22229  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22230  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ل انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبدي 22 - 
 روزانه 22231  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 25 - 

 روزانه 22233  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط مرد
 روزانه 22232  دانشگاه قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - فقط زن

 روزانه 22234  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 22235  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

 روزانه 22236  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22237  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ندسي مكانيك گرايش تبديل انرژيمه 20 - 
 روزانه 22238  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 روزانه 22239  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 روزانه 22240  دانشگاه ياسوج گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  20 - 
 روزانه 22241  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - 
 روزانه 22242  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 6 - فقط زن  روزانه 22243  تهران -لزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ا
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 8 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22244  كرمان
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 -  روزانه 22245  اندانشگاه تهر

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 10 -   روزانه 22246  دانشگاه سمنان
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 7 -   روزانه 22247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 12 -   روزانه 22248  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 22249  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   لي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 مهندسي انرژي

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -  روزانه 22250  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 10 -   روزانه 22251  دانشگاه كاشان
 - 3 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 22252  كرمان

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 22253  دانشگاه تهران

 - 8 
هاي انرژي گرايش انرژي و تممهندسي سيس
 محيط زيست

 روزانه 22254  دانشگاه سمنان

 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 22255  دانشگاه شيراز

 - 7 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 22256  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي - 1 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 22257  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 مهندسي انرژي
- 1 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

زانهرو 22258  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   

محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين - 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 روزانه 22259  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 - فقط زن  روزانه 22260  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستمهندسي سيستمم 4 -   روزانه 22261  دانشگاه تبريز
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 -   

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 26517 كرمان

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 9 -   روزانه 22262  اوري هاي نوين آملدانشگاه تخصصي فنّ 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 6 -  روزانه 22263  دانشگاه تهران

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 10 -   روزانه 22264  دانشگاه سمنان
هاي انرژيسيستم هاي انرژي گرايشمهندسي سيستم 7 -   روزانه 22265  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 9 -   روزانه 22266  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيي انرژي گرايش سيستمهامهندسي سيستم 5 -  روزانه 22267  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 8 -   روزانه 22268  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 11 -   روزانه 22269  بريزت -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 7 -   روزانه 22270  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  روزانه 22271  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
ه محل تحصيل دانشكد -فاقد خوابگاه 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 - مهندسي انرژي  روزانه 22272  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 10 - فقط مرد  روزانه 22273  دانشگاه قم

 روزانه 22274  دانشگاه اروميه پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 10 - 
 روزانه 22275  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 - 
 پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 12 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 22276  كرمان

محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 
 هاي بين رشته اي

 روزانه 22277  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 -
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 علوم و فناوري هاي بين رشته اي
 روزانه 22278  دانشگاه تربيت مدرس پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 -

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22279  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 6 -
 روزانه 22280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيراي تجديدهمهندسي انرژي 7 - 
 روزانه 22281  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 7 - 
 روزانه 22282  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22283  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 روزانه 22284  دانشگاه اصفهان اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 22285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 - 

 روزانه 22286  دانشگاه شيراز اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 22287  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي  روزانه 22288  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  توراي گرايش مهندسي راكمهندسي هسته 2 -

اي گرايش مهندسي چرخه سوختمهندسي هسته 4 -   روزانه 22289  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 22290  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 5 - 

 روزانه 22291  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22292  دانشگاه تهران مهندسيآموزش  2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 22293  اكدانشگاه ار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22294  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 
 نوبت دوم 22295  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22296  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22297  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك گر 2 - 
 نوبت دوم 22298  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22299  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 - 

تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته  دانشگاه
 نوبت دوم 22300  كرمان

 نوبت دوم 22301  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 
 نوبت دوم 22302  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 نوبت دوم 22303  دانشگاه تفرش ل انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبدي 4 - 
 نوبت دوم 22304  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 نوبت دوم 22305  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22306  هاردانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چاب مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22307  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - 
 نوبت دوم 22308  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
 نوبت دوم 22309  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - 
 نوبت دوم 22310  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  5 - 
 نوبت دوم 22311  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - 
 نوبت دوم 22312  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - 
 نوبت دوم 22313  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك 10 - 
 نوبت دوم 22314  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

 نوبت دوم 22315  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 نوبت دوم 22316  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 19 - 
 نوبت دوم 22317  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم 22318  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 

 نوبت دوم 22319  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - ت در انتهاي دفترچهتوضيحا
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22320  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
اه صنعتي مالك اشتر) به استخدام دانشگ

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22321  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -

 نوبت دوم 22322  رواني بابلدانشگاه صنعتي نوشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 13 - 
 نوبت دوم 22323  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 17 - 

 نوبت دوم 22324  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 نوبت دوم 22325  دانشگاه فردوسي مشهد تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  5 - 
 نوبت دوم 22326  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 

 نوبت دوم 22327  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22328  اردبيل -اه محقق اردبيلي دانشگ مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 نوبت دوم 22329  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - 
 نوبت دوم 22330  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 - 

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 3 - فقط زن  نوبت دوم 22331  تهران -ران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواه
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 -  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 22332  كرمان
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - ومنوبت د 22333  دانشگاه تهران  

هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 -   نوبت دوم 22334  دانشگاه سمنان
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 1 -   نوبت دوم 22335  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 3 -  دومنوبت  22336  دانشگاه صنعتي شاهرود  
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 5 -   نوبت دوم 22337  دانشگاه كاشان
 - 1 

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 22338  كرمان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
حاتتوضي  

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 22339  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 22340  دانشگاه سمنان

 - 3 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 22341  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين - 4 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 نوبت دوم 22342  تهران -ايران  دانشگاه علم و صنعت
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 3 - فقط زن  نوبت دوم 22343  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 3 -   نوبت دوم 22344  دانشگاه تبريز
ينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون نو هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 4 -  نوبت دوم 22345  دانشگاه تهران

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 -   نوبت دوم 22346  دانشگاه سمنان
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -   نوبت دوم 22347  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مور آموزشي اين رشته گرايش بين ا
رشته اي توسط سه دانشكده برق، 
 مكانيك و فيزيك انجام مي شود

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -  نوبت دوم 22348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 8 -   نوبت دوم 22349  تهران -ر الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصي
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 5 -   نوبت دوم 22350  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 -   نوبت دوم 22351  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 22352  ه اروميهدانشگا پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 نوبت دوم 22353  دانشگاه تبريز پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 3 - 
 پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 2 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 22354  كرمان

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22355  دانشگاه تهران پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 4 -
 نوبت دوم 22356  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 22357  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 نوبت دوم 22358  دانشگاه اصفهان ش مهندسي راكتوراي گرايمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 22359  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - 

 مجازي دولتي 22360  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22361  دانشگاه فردوسي مشهد نيك گرايش تبديل انرژيمهندسي مكا 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22362  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22363  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 40 - آموزش محور
كده محل تحصيل دانش -آموزش محور 

 40 - فناوري هاي نوين
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 مجازي دولتي 22364  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مجازي دولتي 22365  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22366  دانشگاه اروميه سي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهند 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22367  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 21 -

 پرديس خودگردان 22368  ربيت مدرسدانشگاه ت مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22369  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 22370  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22371  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 22372  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 22373  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22374  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 22375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد
 پرديس خودگردان 22376  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
 پرديس خودگردان 22377  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 22 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22378  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22379  رشت -دانشگاه گيالن  يل انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبد 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

ل پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصي
 پرديس خودگردان 22381  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 پرديس خودگردان 22382  دانشگاه شيراز

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي انرژي گرايش انرژي و مهندسي سيستم
 محيط زيست

 پرديس خودگردان 22383  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22384  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 پرديس خودگردان 22385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پذيرهاي تجديدمهندسي انرژي 7 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 22386  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3انيك (كد ضريب مجموعه مهندسي مك - 1267ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 22387  زدانشگاه شيرا اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 22388  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش مهندسي راكتورمهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 22389  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي احتراق 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22390  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  دسي مكانيك گرايش تبديل انرژيمهن 10 - 
 پيام نور 22391  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - 
 غيرانتفاعي 22392  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22393  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22394  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22395  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22396  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22397  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22398  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 22399  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22400  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22401  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  رايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك گ 20 - 
 غيرانتفاعي 22402  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22403  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22404  گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22405  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22406  هارومي -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22407  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22408  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22409  خرمشهر -روندان موسسه غيرانتفاعي ا مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22410  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22411  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22412  فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  ژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل انر 20 - 
 غيرانتفاعي 22413  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22414  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22415  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  هندسي مكانيك گرايش تبديل انرژيم 20 - 
 غيرانتفاعي 22416  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 22417  قزوين -دا موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخ مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 غيرانتفاعي 22418  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 

 ) 4مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22419  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -  
 روزانه 22420  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 7 - 
 روزانه 22421  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 - 

 روزانه 22422  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - فاقد خوابگاه
لوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده ع  روزانه 22424  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -

محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه 22423  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 6 -
 روزانه 22425  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 - 

ل دانشكده مهندسي پزشكيمحل تحصي  روزانه 22426  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 12 -
 روزانه 22427  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 - 
 روزانه 22428  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 - 
 روزانه 22429  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 16 - 
 نوبت دوم 22430  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - 
 نوبت دوم 22431  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 

وينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون ن  نوبت دوم 22432  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  نوبت دوم 22433  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 3 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 22434  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -

 نوبت دوم 22435  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - 
 نوبت دوم 22436  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 10 - 
 نوبت دوم 22437  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - 

 پرديس خودگردان 22438  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22439  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22440  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  بخشيمهندسي پزشكي گرايش توان 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

ن پذيرفته شدگان در صورت دارا بود"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

  محل تحصيل تهران -

 روزانه 22441  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 22442  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 15 -

وزانهر 22443  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش دريا 8 -   
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 22444  صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز)دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش دريا 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 روزانه 22445  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 6 -

 روزانه 22446  دانشگاه تبريز ودرومهندسي خودرو گرايش قواي محركه خ 4 - 
 روزانه 22447  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 10 - 
 روزانه 22448  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 روزانه 22449  تبريز -ي سهند دانشگاه صنعت مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 15 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو  روزانه 22450  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 7 -
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 

صنعتي مالك اشتر) به استخدام دانشگاه 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22451  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش مواد مركب 6 -

 نوبت دوم 22452  چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي مهندسي مكانيك گرايش دريا 8 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22453  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شيراز) ايش دريامهندسي مكانيك گر 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ميباشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22454  نوشهر -دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مهندسي مكانيك گرايش دريا 6 -

 نوبت دوم 22455  دانشگاه تبريز رو گرايش قواي محركه خودرومهندسي خود 3 - 
 نوبت دوم 22456  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 نوبت دوم 22457  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 5 - 
 نوبت دوم 22458  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  محركه خودرو مهندسي خودرو گرايش قواي 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو  نوبت دوم 22459  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 3 -
 مجازي دولتي 22460  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22461  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش قواي محركه خودرو 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 6مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

اع و شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دف
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

- 6 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو
هروزان 22462  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)  

 - 7 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22463  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو - 10 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 روزانه 22464  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شده در سايت شرايط علمي الزم (درج 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

- 6 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت 

 خودرو
 نوبت دوم 22465  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)

 - 4 
هاي يش طراحي سيستممهندسي خودرو گرا

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22466  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو - 3 
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 نوبت دوم 22467  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 40 - آموزش محور
هاي گرايش طراحي سيستم مهندسي خودرو
 ديناميكي خودرو

 مجازي دولتي 22468  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي خودرو گرايش طراحي سيستم

 ديناميكي خودرو
 پرديس خودگردان 22469  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 ) 7انيك (كد ضريب مجموعه مهندسي مك - 1267
 روزانه 22470  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 10 -  
 روزانه 22471  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو  روزانه 22472  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرومهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه  11 -
 نوبت دوم 22473  دانشگاه سمنان مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 5 - 
 نوبت دوم 22474  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 6 - 

ومحل تحصيل دانشكده مهندسي خودر  نوبت دوم 22475  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 3 -
 مجازي دولتي 22476  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه خودرو 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22477  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  زه و بدنه خودرومهندسي خودرو گرايش سا 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267
 روزانه 22478  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 15 -  
 روزانه 22479  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 3 - 
 روزانه 22480  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - 

 روزانه 22481  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 3 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22482  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 6 -

 روزانه 22483  دانشگاه سمنان مهندسي مكاترونيك 10 - 
 روزانه 22484  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 22485  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكاترونيك 9 - 
 روزانه 22486  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 6 - 
 روزانه 22487  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  مهندسي مكاترونيك 12 - 
 روزانه 22488  تهران -ي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعت مهندسي مكاترونيك 5 - 
 روزانه 22489  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي 
 روزانه 22490  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكاترونيك 3 - مكانيك

محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 
 روزانه 22491  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مكاترونيكمهندسي  2 - مهندسي مكانيك

 روزانه 22492  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكاترونيك 5 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

پشتيباني نيروهاي مسلح در  وزارت دفاع و
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22493  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -

 روزانه 22494  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مكاترونيك 10 - 
هروزان 22495  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 10 -   
 روزانه 22496  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 2 - 
 نوبت دوم 22497  دانشگاه اراك مهندسي مكاترونيك 5 - 
 نوبت دوم 22498  دانشگاه اصفهان مهندسي مكاترونيك 2 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22499  دانشگاه تهران مهندسي مكاترونيك 2 -
 نوبت دوم 22500  دانشگاه سمنان ندسي مكاترونيكمه 5 - 
 نوبت دوم 22501  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكاترونيك 3 - 
 نوبت دوم 22502  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكاترونيك 4 - 
 نوبت دوم 22503  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 8مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267دامه ا
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

(درج شده در سايت  شرايط علمي الزم
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22504  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكاترونيك 8 -

دوم نوبت 22505  دانشگاه نيشابور مهندسي مكاترونيك 2 -   
 نوبت دوم 22506  مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مكاترونيك 1 - 

 پرديس خودگردان 22507  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكاترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي مكاترونيك 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 22508  )البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران

 پرديس خودگردان 22509  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكاترونيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22510  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي مكاترونيك 20 - 
عيغيرانتفا 22511  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  مهندسي مكاترونيك 20 -   
 غيرانتفاعي 22512  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22513  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي مكاترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 22514  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي مكاترونيك 20 - 

 ) 9مكانيك (كد ضريب مجموعه مهندسي  - 1267
 روزانه 22515  دانشگاه اروميه هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 7 -  

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22516  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 3 -
 نوبت دوم 22517  انشگاه اروميهد هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 3 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22518  دانشگاه تهران هاي ميكرو و نانوالكترو مكانيكمهندسي سيستم 2 -

 ) 1مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22519  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 -  
 روزانه 22520  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معدن گرايش فرآوري مواد معدني مهندسي 6 - 
 روزانه 22521  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 - 
 روزانه 22522  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 

 روزانه 22523  دانشگاه تربيت مدرس معدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي  2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22524  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 
 روزانه 22525  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 - 
 روزانه 22526  انشگاه صنعتي اصفهاند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 - 
 روزانه 22527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 روزانه 22528  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 - 
 روزانه 22529  ي شاهروددانشگاه صنعت مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 12 - 
 روزانه 22530  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 - 
 روزانه 22531  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 - 
هروزان 22532  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 11 -   
 روزانه 22533  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 روزانه 22534  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 11 - 
 نوبت دوم 22535  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22536  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  عدنيمهندسي معدن گرايش فرآوري مواد م 2 - 
 نوبت دوم 22537  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22538  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22539  صنعتي اصفهان دانشگاه مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - 
 نوبت دوم 22540  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22541  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22542  شاهرود دانشگاه صنعتي مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22543  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22544  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22545  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22546  مجتمع آموزش عالي زرند سي معدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهند 5 - 

 پرديس خودگردان 22547  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22548  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 22549  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22550  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -  
 روزانه 22551  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 

 روزانه 22552  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22553  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22554  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 12 - 
 روزانه 22555  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 - 
 روزانه 22556  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 - 
 روزانه 22557  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 11 - 
 روزانه 22558  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
 روزانه 22559  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 - 
 روزانه 22560  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 - 
 روزانه 22561  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 - 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 12 -   روزانه 22562  دانشگاه اروميه
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -   روزانه 22563  گاه تربيت مدرسدانش

مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 22564  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -   روزانه 22565  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
يمهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزمين 10 -   روزانه 22566  دانشگاه صنعتي شاهرود
 روزانه 22567  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 6 - 
 روزانه 22568  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 3 - 
 روزانه 22569  نعتي شاهروددانشگاه ص مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 7 - 
 روزانه 22570  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 6 - 
 نوبت دوم 22571  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22572  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 نوبت دوم 22573  دانشگاه زنجان سي معدن گرايش مكانيك سنگمهند 2 - 
 نوبت دوم 22574  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 - 
 نوبت دوم 22575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22576  تبريز -هند دانشگاه صنعتي س مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 - 
 نوبت دوم 22577  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
 نوبت دوم 22578  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 - 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 4 -   نوبت دوم 22579  دانشگاه اروميه
رايش تونل و فضاهاي زيرزمينيمهندسي معدن گ 1 -   نوبت دوم 22580  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 2 -   نوبت دوم 22581  دانشگاه صنعتي شاهرود
 نوبت دوم 22582  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22583  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 2 - 
 نوبت دوم 22584  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژيومكانيك نفت 2 - 
 غيرانتفاعي 22585  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 20 - 

 ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22586  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 12 -  
 روزانه 22587  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22588  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22589  دانشگاه تربيت مدرس گرايش استخراج مواد معدني مهندسي معدن 5 - 

 روزانه 22590  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22591  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22592  دانشگاه زنجان نيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد معد 12 - 
 روزانه 22593  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 - 
 روزانه 22594  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 16 - 
 روزانه 22595  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
 روزانه 22596  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 9 - 
 روزانه 22597  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 
انهروز 22598  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 14 -   
 روزانه 22599  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 20 - 
 روزانه 22600  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 روزانه 22601  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - 
 روزانه 22602  مجتمع آموزش عالي زرند معدني مهندسي معدن گرايش استخراج مواد 12 - 
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 5 -   روزانه 22603  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 2 - فاقد خوابگاه  روزانه 22604  دانشگاه تربيت مدرس
 روزانه 22605  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
 نوبت دوم 22606  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 - 
 نوبت دوم 22607  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  ايشعنوان رشته / گر نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 22608  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22609  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22610  دانشگاه صنعتي اصفهان خراج مواد معدنيمهندسي معدن گرايش است 5 - 
 نوبت دوم 22611  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22612  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22613  دانشگاه صنعتي شاهرود ج مواد معدنيمهندسي معدن گرايش استخرا 6 - 
 نوبت دوم 22614  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 15 - 
 نوبت دوم 22615  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22616  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22617  مجتمع آموزش عالي زرند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - 

 پرديس خودگردان 22618  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22619  دانشگاه تربيت مدرس گرايش استخراج مواد معدنيمهندسي معدن  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22620  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22621  دانشگاه صنعتي شاهرود نيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد معد 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22622  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي معدن گرايش اقتصاد و مديريت معدني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22623  دانشگاه تربيت مدرس

 ) 4مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22624  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 -  
 روزانه 22625  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
 روزانه 22626  دانشگاه بيرجند عدنيمهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد م 10 - 
 روزانه 22627  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 - 
 روزانه 22628  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 - 
 روزانه 22629  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 14 - 
 روزانه 22630  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 - 
 روزانه 22631  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 9 - 
هروزان 22632  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 -   
 روزانه 22633  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 - 
 روزانه 22634  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 - 
 روزانه 22635  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 - 
 روزانه 22636  دانشگاه كاشان گرايش اكتشاف مواد معدني مهندسي معدن 5 - 
 روزانه 22637  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 12 - 
 روزانه 22638  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 نوبت دوم 22639  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22640  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22641  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
ومنوبت د 22642  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -   
 نوبت دوم 22643  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 10 - 
 نوبت دوم 22644  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - 
ت دومنوب 22645  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 -   
 نوبت دوم 22646  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 
 نوبت دوم 22647  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 - 
 نوبت دوم 22648  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 - 
 نوبت دوم 22649  دانشگاه كاشان سي معدن گرايش اكتشاف مواد معدنيمهند 3 - 
 نوبت دوم 22650  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - 

 پرديس خودگردان 22651  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22652  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 غيرانتفاعي 22653  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 20 - 

 ) 5مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268
 روزانه 22654  دانشگاه بيرجند زيستمحيطمهندسي معدن گرايش معدن و  8 -  
 روزانه 22655  دانشگاه تربيت مدرس زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 5 - 

 روزانه 22656  دانشگاه تربيت مدرس زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22657  دانشگاه تهران زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 4 - 
 روزانه 22658  دانشگاه صنعتي شاهرود زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 7 - 
 نوبت دوم 22659  دانشگاه بيرجند زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 - 
 نوبت دوم 22660  دانشگاه تهران زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 2 - 
 نوبت دوم 22661  دانشگاه صنعتي شاهرود زيستحيطمهندسي معدن گرايش معدن و م 2 - 

 پرديس خودگردان 22662  دانشگاه تربيت مدرس زيستمهندسي معدن گرايش معدن و محيط 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22663  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -  
 روزانه 22664  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 - 
 روزانه 22665  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - 
 روزانه 22666  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 22667  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  سي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهند 14 -
 روزانه 22668  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 - 

 روزانه 22669  ت مدرسدانشگاه تربي مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22670  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 29 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 22671  تهران -حسين (ع )  دانشگاه جامع امام مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 -

 روزانه 22672  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22673  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 12 - 
 روزانه 22674  دانشگاه زنجان نتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و ا 15 - 
 روزانه 22675  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22676  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22677  دانشگاه شهركرد سايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شنا 14 - 
 روزانه 22678  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 - 
 روزانه 22679  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - 
 روزانه 22680  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  واد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي م 16 - 
 روزانه 22681  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - 

 روزانه 22682  دانشگاه شيراز دسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22683  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22684  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 11 - 

 روزانه 22685  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  واد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي م 14 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22686  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22687  تهران -ي شريف دانشگاه صنعت مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 11 - 
 روزانه 22688  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

ت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در وزار
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22689  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

الزم (درج شده در سايت  شرايط علمي
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 22690  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -

 روزانه 22691  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - 
 روزانه 22692  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22693  تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 - 

 روزانه 22694  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22695  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22696  دانشگاه كاشان اد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مو 17 - 
 روزانه 22697  دانشگاه ياسوج مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 18 - 
 روزانه 22698  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 11 - 
 روزانه 22699  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي 3 - 
 روزانه 22700  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 روزانه 22701  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - 
 روزانه 22702  دانشگاه تهران دادن فلزاتيش شكلمهندسي مواد گرا 6 - 
 روزانه 22703  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 15 - 

 روزانه 22704  دانشگاه شيراز دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22705  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دن فلزاتدامهندسي مواد گرايش شكل 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 22706  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "مدخواهند آ

 روزانه 22707  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 -

 روزانه 22708  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 9 - 
 روزانه 22709  دانشگاه فردوسي مشهد دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 
 روزانه 22710  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 - 
 روزانه 22711  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 - 
 روزانه 22712  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 - 
 روزانه 22713  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 7 - 
 روزانه 22714  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 روزانه 22715  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 10 - 
 روزانه 22716  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فلزات مهندسي مواد گرايش استخراج 13 - 
 روزانه 22717  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 22718  كرمان

 روزانه 22719  دانشگاه تربيت مدرس ش خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گراي 6 - 
 روزانه 22720  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 22721  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 
 روزانه 22722  دانشگاه سمنان دمهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت موا 12 - 
 روزانه 22723  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - 
 روزانه 22724  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - 
 روزانه 22725  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 

 روزانه 22726  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22727  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 14 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 22728  بندرعباس)

 روزانه 22729  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - 
 روزانه 22730  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 15 - 
 روزانه 22731  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اظت موادمهندسي مواد گرايش خوردگي و حف 5 - 
 روزانه 22732  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
استخدام دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22733  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -

 روزانه 22734  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 5 - 
 روزانه 22735  دانشگاه اراك مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 13 - 
 روزانه 22736  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 5 - 

 روزانه 22737  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22738  دانشگاه تهران مواد گرايش جوشكاري مهندسي متالورژي و 6 - 
 روزانه 22739  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 11 - 

 روزانه 22740  دانشگاه شيراز مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22741  دانشگاه صنعتي اصفهان ايش جوشكاريمهندسي متالورژي و مواد گر 5 - 
 روزانه 22742  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 8 - 
 روزانه 22743  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 8 - 
 روزانه 22744  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ريمهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكا 5 - 
 روزانه 22745  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
 نوبت دوم 22746  دانشگاه اراك مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 22747  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 22748  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 22749  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - 
 نوبت دوم 22750  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 14 - 
 نوبت دوم 22751  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - 
 نوبت دوم 22752  دانشگاه زنجان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - 
 نوبت دوم 22753  دانشگاه سمنان تخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و ان 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 22754  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شن 10 - 
 نوبت دوم 22755  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 1 - 
ت دومنوب 22756  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -   
 نوبت دوم 22757  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 - 

 نوبت دوم 22758  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22759  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  واد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي م 15 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در

شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22760  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 16 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

ايت شرايط علمي الزم (درج شده در س
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22761  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 -

 نوبت دوم 22762  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي و 6 - 
 نوبت دوم 22763  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 15 - 
 نوبت دوم 22764  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - 
 نوبت دوم 22765  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 - 
 نوبت دوم 22766  دانشگاه كاشان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - 
 نوبت دوم 22767  دانشگاه ياسوج مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - 
 نوبت دوم 22768  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 - 
 نوبت دوم 22769  دانشگاه اراك دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 2 - 
 نوبت دوم 22770  دانشگاه تهران دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 3 - 
 نوبت دوم 22771  ه سمناندانشگا دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 10 - 

 نوبت دوم 22772  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 

نعتي مالك اشتر) به استخدام دانشگاه ص
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22773  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 6 -

 نوبت دوم 22774  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - 
 نوبت دوم 22775  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 نوبت دوم 22776  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 - 
بت دومنو 22777  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -   
 نوبت دوم 22778  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 نوبت دوم 22779  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 - 
 نوبت دوم 22780  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - 
 سي مواد گرايش خوردگي و حفاظت موادمهند 1 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 22781  كرمان

 نوبت دوم 22782  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - 
 نوبت دوم 22783  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 
 نوبت دوم 22784  دانشگاه صنعتي اصفهان ندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت موادمه 5 - 
 نوبت دوم 22786  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - 

تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 22785  درعباس)بن

 نوبت دوم 22787  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

ع و پشتيباني نيروهاي مسلح در وزارت دفا
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22788  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -

 نوبت دوم 22789  دانشگاه اراك مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  مجموعه - 1272ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 22790  دانشگاه تهران مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 3 - 
 نوبت دوم 22791  دانشگاه صنعتي اصفهان و مواد گرايش جوشكاري مهندسي متالورژي 4 - 
 نوبت دوم 22792  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 3 - 
 نوبت دوم 22793  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 4 - 

 مجازي دولتي 22794  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي  30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 22795  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 40 - آموزش محور

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22796  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 13 -
 پرديس خودگردان 22797  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22798  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گر 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22800  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22801  دانشگاه سمنان دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22802  دانشگاه صنعتي اصفهان استخراج فلزاتمهندسي مواد گرايش  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 22803  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 22804  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 10 - 
 غيرانتفاعي 22805  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 22806  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 22807  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد  20 - 
 غيرانتفاعي 22808  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل 20 - 
 غيرانتفاعي 22809  اصفهان -غيرانتفاعي نقش جهان موسسه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22810  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 20 - 
اعيغيرانتف 22811  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 20 -   

 ) 2مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22812  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -  
 روزانه 22813  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - 
زانهرو 22814  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 13 -   
 روزانه 22815  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - 

 روزانه 22816  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22817  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك 12 - 
 روزانه 22818  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 18 - 
 روزانه 22819  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 روزانه 22820  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - 
 روزانه 22821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 14 - 

 روزانه 22822  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ندسي مواد گرايش سراميكمه 3 - با همكاري پژوهشگاه رنگ
 روزانه 22823  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 10 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 22824  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 15 - 
 روزانه 22825  دانشگاه يزد رايش سراميكمهندسي مواد گ 6 - 
 روزانه 22826  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 

مهندسي متالورژي و مواد گرايش الكتروسراميك 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 22827  دانشگاه شيراز
 نوبت دوم 22828  اصفهان دانشگاه مهندسي مواد گرايش سراميك 1 - 
 نوبت دوم 22829  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 
 نوبت دوم 22830  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 9 - 
 نوبت دوم 22831  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 نوبت دوم 22832  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  د گرايش سراميكمهندسي موا 7 - 
 نوبت دوم 22833  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 5 - 
 نوبت دوم 22834  دانشگاه يزد مهندسي مواد گرايش سراميك 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 22835  اه تبريزدانشگ مهندسي مواد گرايش سراميك 13 -

 ) 3مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
 روزانه 22836  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 6 -  
 روزانه 22837  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 7 - 

 روزانه 22838  دانشگاه ميبد گريمهندسي مواد گرايش ريخته 20 - رچهتوضيحات در انتهاي دفت
 نوبت دوم 22855  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 3 - 
 نوبت دوم 22856  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گريمهندسي مواد گرايش ريخته 3 - 

 نوبت دوم 22857  دانشگاه ميبد گريسي مواد گرايش ريختهمهند 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 

 شرايط در انتهاي دفترچه -فرانسه 
 غيرانتفاعي 22872  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي متالورژي و مواد (كد ضريب  - 1272
وضيحاتت  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22839  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 

 روزانه 22840  دانشگاه تربيت مدرس ايش بيومتريالمهندسي پزشكي گر 5 - هاي بين رشته اي
محل تحصيل دانشكده  -فاقد خوابگاه 

 روزانه 22841  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - علوم و فناوري هاي بين رشته اي
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22842  ندانشگاه تهرا مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 -

 روزانه 22843  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 
 روزانه 22844  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 22845  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22846  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 -

 روزانه 22847  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 
 روزانه 22848  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - 

 روزانه 22849  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22850  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 12 - 
 روزانه 22851  دشت كرج مشكين -پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 5 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 22852  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بافت 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  روزانه 22853  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 7 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  روزانه 22854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 1 -

 نوبت دوم 22858  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 2 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22859  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 -

 نوبت دوم 22860  دانشگاه سمنان رايش بيومتريالمهندسي پزشكي گ 4 - 
 نوبت دوم 22861  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 22862  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -
 نوبت دوم 22863  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ريالمهندسي پزشكي گرايش بيومت 3 - 
 نوبت دوم 22864  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - 
 نوبت دوم 22865  دانشگاه ميبد مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 8 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 22866  دانشگاه تهران فتمهندسي پزشكي گرايش با 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي  نوبت دوم 22867  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بافت 3 -
محل تحصيل دانشكده علوم و فناوري 

دانپرديس خودگر 22868  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 7 - هاي بين رشته اي  

 پرديس خودگردان 22869  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل اجراي پروژه پژوهشگاه فناوري هاي نو  پرديس خودگردان 22870  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال 1 -

 غيرانتفاعي 22871  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  هندسي پزشكي گرايش بيومتريالم 20 - 
ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273  ) 1نانوفناوري 

 روزانه 22873  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 12 -  
 روزانه 22874  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 روزانه 22875  دانشگاه تربيت مدرس اوري گرايش نانوموادنانوفن 8 - 

 روزانه 22876  دانشگاه تربيت مدرس نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 22877  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوفناوري گرايش نانومواد 11 - 
هروزان 22878  دانشگاه سمنان نانوفناوري گرايش نانومواد 18 -   
 روزانه 22879  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوفناوري گرايش نانومواد 12 - 

 روزانه 22880  دانشگاه شيراز نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 22881  نتهرا -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 22882  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 7 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

سلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي م
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 22884  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) نانوفناوري گرايش نانومواد 6 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
مالك اشتر) به استخدام دانشگاه صنعتي 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 22883  دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

 روزانه 22885  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين  روزانه 22886  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 16 -

 روزانه 22887  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي
 روزانه 22888  رشت -دانشگاه گيالن  فناوري گرايش نانوموادنانو 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

ـ نانومواد (كد ضريب  - 1273ادامه    ) 1نانوفناوري 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 22889  دانشگاه مراغه نوموادنانوفناوري گرايش نا 14 - 
 روزانه 22890  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  نانوفناوري گرايش نانومواد 5 - 
 نوبت دوم 22891  دانشگاه اروميه نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - 
 نوبت دوم 22892  دانشگاه اصفهان نانوفناوري گرايش نانومواد 1 - 
 نوبت دوم 22893  دانشگاه سمنان ي گرايش نانوموادنانوفناور 6 - 

 نوبت دوم 22894  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوفناوري گرايش نانومواد 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 22895  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوفناوري گرايش نانومواد 3 - 

رت دارا بودن پذيرفته شدگان در صو"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 22897  لك اشتردانشگاه صنعتي ما نانوفناوري گرايش نانومواد 4 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 22896  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) نانومواد نانوفناوري گرايش 6 -

 نوبت دوم 22898  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل نانوفناوري گرايش نانومواد 2 - 
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين  نوبت دوم 22899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 6 -

 نوبت دوم 22900  رشت -دانشگاه گيالن  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي دولتي 22901  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوفناوري گرايش نانومواد 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 22902  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  وموادنانوفناوري گرايش نان 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 22903  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 
 غيرانتفاعي 22904  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  نانوفناوري گرايش نانومواد 20 - 

 ) 1) (كد ضريب ITهندسي فناوري اطالعات (مجموعه م - 1276

 مهندسي فناوري اطالعات 10 -  
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22905  كرمان
محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه 22906  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 9 -

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
اي توسط دانشكده هاي رياضي و رشته 

علوم كامپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 
و مهندسي كامپيوتر و برق انجام مي 

 شود

 روزانه 22907  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 10 -

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22908  دانشگاه اصفهان

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 22909  كرمان
امور آموزشي اين رشته گرايش بين 

رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 
علوم كاپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 

 و مهندسي كامپيوتر انجام مي شود

- 8 
اوري اطالعات گرايش تجارت مهندسي فن
 الكترونيكي

 روزانه 22910  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22911  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22912  تهران -ت ايران دانشگاه علم و صنع

 10 - فقط زن
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22913  دانشگاه قم

 10 - فقط مرد
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 روزانه 22914  دانشگاه قم

 - 16 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22915  انشگاه بيرجندد

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22916  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22917  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 9 
عات گرايش مديريت مهندسي فناوري اطال
 سيستم هاي اطالعاتي

 روزانه 22918  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  ) 1) (كد ضريب ITمجموعه مهندسي فناوري اطالعات ( - 1276ادامه 
 توضيحات

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

 يدوره تحصيل  تحصيل
دوم  اول

 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22919  دانشگاه شيراز

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22920  دانشگاه صنعتي اروميه

 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
سي فناوري اطالعات گرايش مديريت مهند

 سيستم هاي اطالعاتي
 روزانه 22921  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 تكنولوژي اطالعات
 روزانه 22922  دانشگاه تربيت مدرس

 5 - فاقد خوابگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 تكنولوژي اطالعات
 روزانه 22923  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه

 ايشبكه
 روزانه 22924  دانشگاه تربيت مدرس

 5 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه

 ايشبكه
 روزانه 22925  دانشگاه تربيت مدرس

فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم و - 6 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه

 ايشبكه
 روزانه 22926  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين - 6 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايچند رسانه
 روزانه 22927  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايسانهچند ر
 روزانه 22928  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 6 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايچند رسانه
 روزانه 22929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 8 -   روزانه 22930  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 روزانه 22931  دانشگاه صنعتي شيراز ات گرايش معماري سازمانيمهندسي فناوري اطالع 5 - 

 روزانه 22932  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي فناوري اطالعات و امنيت - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مهندسي فناوري اطالعات 4 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
بت دومنو 22933  كرمان  

محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  نوبت دوم 22934  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات 5 -
امور آموزشي اين رشته گرايش بين 

رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 
علوم كامپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 

و مهندسي كامپيوتر و برق انجام مي 
 شود

 نوبت دوم 22935  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اتمهندسي فناوري اطالع 3 -

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22936  دانشگاه اصفهان

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 
علوم كاپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 

 شود و مهندسي كامپيوتر انجام مي

- 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22937  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 5 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 نوبت دوم 22938  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 1 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 نيكيالكترو
 نوبت دوم 22939  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22940  دانشگاه بيرجند

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22941  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 نوبت دوم 22942  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين - 3 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه

 ايشبكه
 نوبت دوم 22943  دانشگاه تهران

و فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم - 3 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايچند رسانه
 نوبت دوم 22944  دانشگاه تهران

 - 1 
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايچند رسانه
 نوبت دوم 22945  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 22946  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 2 - 
 نوبت دوم 22947  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 3 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

- 40 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22948  دانشگاه شيراز

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 297  
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  ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( مجموعه - 1276ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22949  تهران -دين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير ال

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي دولتي 22950  رشت -دانشگاه گيالن 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 40 - محور

مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 
 سيستم هاي اطالعاتي

زي دولتيمجا 22951  دانشگاه شيراز  

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي دولتي 22952  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 

علوم كامپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 
يوتر و برق انجام مي و مهندسي كامپ

 شود

 پرديس خودگردان 22953  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات 2 -

امور آموزشي اين رشته گرايش بين 
رشته اي توسط دانشكده هاي رياضي و 
علوم كاپيوتر، مديريت، مهندسي صنايع 

 -و مهندسي كامپيوتر انجام مي شود 
 دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر

- 2 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پرديس خودگردان 22954  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس  -فقط مرد 
 10 - خودگردان دانشگاه

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 
 الكترونيكي

 پرديس خودگردان 22955  دانشگاه قم

يل پرديس خودگردان محل تحص -فقط زن 
 10 - دانشگاه

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 
 الكترونيكي

 پرديس خودگردان 22956  دانشگاه قم

 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 پرديس خودگردان 22957  دانشگاه صنعتي اروميه

 10 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 تكنولوژي اطالعات
 پرديس خودگردان 22958  دانشگاه تربيت مدرس

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه

 ايشبكه
 پرديس خودگردان 22959  دانشگاه تربيت مدرس

 6 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم

 ايچند رسانه
 پرديس خودگردان 22960  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 پرديس خودگردان 22961  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 پيام نور 22962  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 - 8 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 تكنولوژي اطالعات
 پيام نور 22963  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 

 پيام نور 22964  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 8 - 
 - 20 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 
 الكترونيكي

 غيرانتفاعي 22965  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 يكيالكترون
 غيرانتفاعي 22966  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22967  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22968  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22969  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22970  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
عات گرايش تجارت مهندسي فناوري اطال

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22971  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22972  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22973  كرمان -فاعي بهمنيار موسسه غيرانت

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22974  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22975  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
وري اطالعات گرايش تجارت مهندسي فنا
 الكترونيكي

 غيرانتفاعي 22976  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1) (كد ضريب ITمجموعه مهندسي فناوري اطالعات ( - 1276ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22977  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 غيرانتفاعي 22978  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 - 20 
اوري اطالعات گرايش تجارت مهندسي فن
 الكترونيكي

 غيرانتفاعي 22979  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22980  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 15 - فقط مرد
ريت مهندسي فناوري اطالعات گرايش مدي

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22981  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه  - 15 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22982  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
گرايش مديريت مهندسي فناوري اطالعات 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22983  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22984  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 عاتيسيستم هاي اطال
 غيرانتفاعي 22985  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22986  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22987  شيراز -فاعي پاسارگاد موسسه غيرانت

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22988  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
يرانتفاعيغ 22989  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان   

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22990  ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22991  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

 - 20 
فناوري اطالعات گرايش مديريت مهندسي 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22992  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22993  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 يستم هاي اطالعاتيس
 غيرانتفاعي 22994  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22995  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22996  ساري -هدف موسسه غيرانتفاعي 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22997  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي 

 - 20 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22998  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان 

 - 20 
دسي فناوري اطالعات گرايش مديريت مهن

 سيستم هاي اطالعاتي
 غيرانتفاعي 22999  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 23000  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 

 40 - ورآموزش مح
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 23001  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 23002  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 23003  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت 

 الكترونيكي
 مجازي غيرانتفاعي 23004  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 23005  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 40 - آموزش محور
مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

 سيستم هاي اطالعاتي
 مجازي غيرانتفاعي 23006  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي 

 مجازي غيرانتفاعي 23007  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 40 - موزش محورآ
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2) (كد ضريب ITمجموعه مهندسي فناوري اطالعات ( - 1276
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 23008  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23009  دانشگاه تهران مهندسي فناوري اطالعات پزشكي 3 -

 ) 1ندسي كامپيوتر (كد ضريب مجموعه مه - 1277

  - 8 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23010  دانشگاه اصفهان

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23011  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 ريكامپيوت
 روزانه 23012  دانشگاه تبريز

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 23013  كرمان

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23014  دانشگاه تربيت مدرس

 2 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23015  دانشگاه تربيت مدرس

 - 9 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23016  دانشگاه تهران

 - 10 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23017  ج)تهران (محل تحصيل كر -دانشگاه خوارزمي 

 - 8 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23018  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23019  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 20 
هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري 

 كامپيوتري
 روزانه 23020  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 16 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23021  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23022  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 6 - يحات در انتهاي دفترچهتوض
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23023  دانشگاه شيراز

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23024  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 8 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23026  تهران -عتي اميركبير دانشگاه صن

 - 14 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 23025  گرمسار)

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23027  نتهرا -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 10 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23028  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 12 - فاقد خوابگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23029  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 - 5 
هاي ستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري سي

 كامپيوتري
 روزانه 23030  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 9 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23031  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 9 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23032  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23033  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 روزانه 23034  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23035  دانشگاه اصفهان

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23036  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23037  دانشگاه تبريز

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

يرش پذظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 - 1 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 نوبت دوم 23038  كرمان

 - 5 
هاي رايش معماري سيستممهندسي كامپيوتر گ

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23039  دانشگاه تهران

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23040  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23041  تهران -شاهد دانشگاه 

 - 16 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23042  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23043  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
هاي ي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معمار

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23044  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23045  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
پرديس تهران (محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 23046  گرمسار)

 - 4 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23047  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23048  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 - 3 
هاي امپيوتر گرايش معماري سيستممهندسي ك
 كامپيوتري

 نوبت دوم 23049  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23050  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 نوبت دوم 23051  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 مجازي دولتي 23052  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
دولتيمجازي  23053  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   

 40 - آموزش محور
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 مجازي دولتي 23054  دانشگاه فردوسي مشهد

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23055  دانشگاه اصفهان

تبريز ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد - 6 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23056  دانشگاه تبريز

 - 5 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23057  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23058  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 پرديس خودگردان 23059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 20 
هاي گرايش معماري سيستممهندسي كامپيوتر 

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23060  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23061  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 تريكامپيو
 غيرانتفاعي 23062  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان 

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23063  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23064  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 - 20 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23065  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون 

 20 - فقط زن
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23066  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران) 

 30 - فقط مرد -آموزش محور 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
مجازي  23067  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 غيرانتفاعي
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 30 - فقط زن -محور 
هاي مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم

 كامپيوتري
مجازي  23068  مشهد -) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع

 غيرانتفاعي

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 23069  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 -  
 روزانه 23070  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23071  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 

 روزانه 23072  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 11 فقط زن
 روزانه 23073  دانشگاه بجنورد افزاركامپيوتر گرايش نرم مهندسي 16 - 
 روزانه 23074  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23075  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 روزانه 23076  دانشگاه تبريز افزاررممهندسي كامپيوتر گرايش ن 9 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 23077  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 23078  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 روزانه 23079  دانشگاه تربيت مدرس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - خوابگاه فاقد

 روزانه 23080  دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23081  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  15 -

 روزانه 23082  كرمانشاه -دانشگاه رازي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23083  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 16 - 
 روزانه 23084  دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 روزانه 23085  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23086  دانشگاه شهركرد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 19 - 
 روزانه 23087  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 روزانه 23088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارپيوتر گرايش نرممهندسي كام 8 - 
 روزانه 23089  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 

 روزانه 23090  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 23091  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارپيوتر گرايش نرممهندسي كام 11 - 
 روزانه 23092  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 
 روزانه 23093  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 روزانه 23094  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارگرايش نرممهندسي كامپيوتر  14 - 
 روزانه 23095  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 

 روزانه 23096  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23097  دانشگاه صنعتي شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 - 

 روزانه 23098  دانشگاه صنعتي قم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 

استخدام دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23099  دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 روزانه 23100  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 7 - 
 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - قط مردف

تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 23101  شهرستان نور)

 روزانه 23102  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 17 - 
 روزانه 23103  مشهد دانشگاه فردوسي افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 18 - 
 روزانه 23104  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 روزانه 23105  سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 14 - 
 روزانه 23106  گرگان -دانشگاه گلستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - 
 روزانه 23107  رشت -دانشگاه گيالن  افزارگرايش نرم مهندسي كامپيوتر 8 - 
 روزانه 23108  خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 روزانه 23109  دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 نوبت دوم 23110  دانشگاه اراك افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 5 - 
 نوبت دوم 23111  دانشگاه اروميه افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23112  دانشگاه اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 

 نوبت دوم 23113  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم - 4 فقط زن
 نوبت دوم 23114  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  افزارتر گرايش نرممهندسي كامپيو 2 - 
 نوبت دوم 23115  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23116  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 نوبت دوم 23117  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 نوبت دوم 23118  دانشگاه تهران افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 23119  دانشگاه زنجان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23120  دانشگاه سمنان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
ت دومنوب 23121  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 -   
 نوبت دوم 23122  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23123  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23124  دانشگاه صنعتي اصفهان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 23125  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  افزارهندسي كامپيوتر گرايش نرمم 3 - 
 نوبت دوم 23126  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 نوبت دوم 23127  دانشگاه صنعتي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 نوبت دوم 23128  دانشگاه صنعتي شيراز افزارندسي كامپيوتر گرايش نرممه 3 - 

 نوبت دوم 23129  دانشگاه صنعتي قم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
سايت شرايط علمي الزم (درج شده در 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 23130  دانشگاه صنعتي مالك اشتر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 -

 نوبت دوم 23131  نعتي نوشيرواني بابلدانشگاه ص افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - 
 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - فقط مرد

تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 23132  شهرستان نور)

 نوبت دوم 23133  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - 
 نوبت دوم 23134  دانشگاه فردوسي مشهد افزاركامپيوتر گرايش نرممهندسي  2 - 
 نوبت دوم 23135  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 
 نوبت دوم 23136  سنندج -دانشگاه كردستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23137  گرگان - دانشگاه گلستان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 6 - 
 نوبت دوم 23138  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 2 - 
 نوبت دوم 23139  خرم آباد -دانشگاه لرستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 1 - 
 نوبت دوم 23140  دانشگاه يزد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - 

 مجازي دولتي 23141  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23142  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
ازي دولتيمج 23143  دانشگاه فردوسي مشهد افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور  
 مجازي دولتي 23144  رشت -دانشگاه گيالن  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23145  دانشگاه تبريز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 9 -
 پرديس خودگردان 23146  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  افزارپيوتر گرايش نرممهندسي كام 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 23147  دانشگاه شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23148  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارگرايش نرم مهندسي كامپيوتر 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23149  دانشگاه كاشان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23150  رشت -الن دانشگاه گي افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 23151  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 23152  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 
 پيام نور 23153  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ارافزمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 10 - 

 مجازي پيام نور 23154  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 23155  ري واحد -دانشگاه پيام نور استان تهران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 23156  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23157  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23158  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23159  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23160  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 23161  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 -

 غيرانتفاعي 23162  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23163  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  افزارتر گرايش نرممهندسي كامپيو 20 - 
 غيرانتفاعي 23164  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23165  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23166  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  افزارمپيوتر گرايش نرممهندسي كا 20 - 
 غيرانتفاعي 23167  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
انتفاعيغير 23168  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -   
 غيرانتفاعي 23169  بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23170  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2ضريب  مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد - 1277ادامه 
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 23171  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23172  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23173  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
تفاعيغيران 23174  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -   
 غيرانتفاعي 23175  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23176  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23177  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23178  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23179  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23180  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23181  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23182  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23183  مشهد -ه غيرانتفاعي خاوران موسس افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23184  سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23185  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23186  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  فزارامهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23187  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23188  رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23189  كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  افزارش نرممهندسي كامپيوتر گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 23190  موسسه غيرانتفاعي شاهرود افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23191  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23192  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  افزارش نرممهندسي كامپيوتر گراي 20 - 
 غيرانتفاعي 23193  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23194 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 23195  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23196  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23197  هين شهر اصفهانشا -موسسه غيرانتفاعي عقيق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23198  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23199  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23200  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  ارافزمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23201  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23202  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23203  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر افزاري كامپيوتر گرايش نرممهندس 20 - 
 غيرانتفاعي 23204  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23205  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23206  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  افزارسي كامپيوتر گرايش نرممهند 20 - 
 غيرانتفاعي 23207  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
رانتفاعيغي 23208  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 -   
 غيرانتفاعي 23209  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23210  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23211  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23212  بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23213  بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23214  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23215  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - فقط زن
 افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - فقط زن

دماوند (محل تحصيل واحد  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
 غيرانتفاعي 23216  تهران)

 غيرانتفاعي 23217  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 15 - محل تحصيل واحد دماوند -د فقط مر
 غيرانتفاعي 23218  خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23219  يزد -ي امام جواد(ع) موسسه غيرانتفاع افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23220  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23221  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23222  فريدونكنار -يرانتفاعي پرديسان موسسه غ افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23223  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23224  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23225  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  زارافمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23226  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23227  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23228  نيشابور -موسسه غيرانتفاعي سبحان  افزاررايش نرممهندسي كامپيوتر گ 20 - 
 غيرانتفاعي 23229  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   اه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگ  عنوان رشته / گرايش نيمسال

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 23230  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23231  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23232  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي صالحان  افزاركامپيوتر گرايش نرم مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 23233  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23234  بلبا -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23235  نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23236  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23237  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23238  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23239  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23240  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني افزارنرممهندسي كامپيوتر گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 23241  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 
 غيرانتفاعي 23242  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 20 - 

 غيرانتفاعي 23243  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  هندسي كامپيوتر گرايش علوم دادهم 15 - 
مجازي  23244  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي

 ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
يش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرا 9 -    روزانه 23245  دانشگاه اصفهان

 روزانه 23246  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - فقط زن
 روزانه 23247  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 روزانه 23248  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 - 
 روزانه 23249  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 23250  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  يش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرا 10 -
 روزانه 23251  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 

 روزانه 23252  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23253  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 - 

 روزانه 23254  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

در انتهاي  شرايط -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23255  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 -

 روزانه 23256  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 - 
 روزانه 23257  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش  7 - 
 روزانه 23258  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 روزانه 23259  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 14 - 
 روزانه 23260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هو 12 - 
 روزانه 23261  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - 
 روزانه 23262  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 

 روزانه 23263  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 
 روزانه 23264  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 16 - 
 روزانه 23265  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 
 روزانه 23266  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 
 روزانه 23267  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 روزانه 23268  تهران -انشگاه صنعتي شريف د مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - 

 روزانه 23269  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 13 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 

مالك اشتر) به استخدام  دانشگاه صنعتي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23270  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -

 روزانه 23271  تهران -ه علم و صنعت ايران دانشگا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 - 
 روزانه 23272  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 18 - 
 روزانه 23273  دانشگاه كاشان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 روزانه 23274  سنندج -كردستان  دانشگاه مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 19 - 
 روزانه 23275  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 15 - 
 روزانه 23276  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 11 - 
انهروز 23277  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 5 -   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 23278  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 6 -
 روزانه 23279  دانشگاه تهران آموزش مهندسي 1 - 
 نوبت دوم 23280  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 

 نوبت دوم 23281  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - فقط زن
 نوبت دوم 23282  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  سي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهند 2 - 
 نوبت دوم 23283  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - 
ت دومنوب 23284  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -   
 نوبت دوم 23285  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - 

 نوبت دوم 23286  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23287  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  باتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ر 3 - 
 نوبت دوم 23288  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 
 نوبت دوم 23289  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 نوبت دوم 23290  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرا 2 - 
 نوبت دوم 23291  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 
 نوبت دوم 23292  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 
 نوبت دوم 23293  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 
 نوبت دوم 23294  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 
 نوبت دوم 23295  صنعتي شاهروددانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 انمحل تحصيل تهر -

 نوبت دوم 23296  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -

 نوبت دوم 23297  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - 
 نوبت دوم 23298  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 
 نوبت دوم 23299  دانشگاه كاشان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 
 نوبت دوم 23300  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 12 - 
 نوبت دوم 23301  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 
 نوبت دوم 23302  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 1 - 

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23303  دانشگاه تهران علوم و فناوري شبكه 3 -
 مجازي دولتي 23304  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23305  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - ورآموزش مح

 مجازي دولتي 23306  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23307  دانشگاه صنعتي شاهرود صنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش م 40 - آموزش محور

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 تهاي دفترچهشرايط در ان - "خواهند آمد

محل تحصيل تهران -آموزش محور  -

 مجازي دولتي 23308  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 -

 مجازي دولتي 23309  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 23310  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23311  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 10 -
 پرديس خودگردان 23312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 23313  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ن محل تحصيل پرديس خودگردا
 پرديس خودگردان 23314  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - شماره دو بندرعباس

 پرديس خودگردان 23315  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قرآن كاوي رايانشي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 23316  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  وعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصن 10 - 
 غيرانتفاعي 23317  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23318  مق -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 غيرانتفاعي 23319  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 23320  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23321  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23322  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23323  آمل -اعي شمال دانشگاه غيرانتف مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 23324  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  زمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 23325  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23326  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23327  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23328  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23329  شاهين شهر اصفهان -سه غيرانتفاعي عقيق موس مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23330  رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23331  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23332  سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23333  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23334  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  باتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ر 20 - 

 غيرانتفاعي 23335  تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23336  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23337  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23338  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 
 غيرانتفاعي 23339  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  اتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رب 20 - 
 غيرانتفاعي 23340  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 20 - 

 مجازي غيرانتفاعي 23341  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  تيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و ربا 30 - فقط مرد -آموزش محور 
آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن -محور 
 مجازي غيرانتفاعي 23342  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 30 -

 ) 4د ضريب مجموعه مهندسي كامپيوتر (ك - 1277
 روزانه 23343  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 7 -  
 روزانه 23344  دانشگاه اصفهان هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23345  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 5 - 

شده متعهد به جذب در نيرو پذيرفته 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23346  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 15 -

 روزانه 23347  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 روزانه 23348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 روزانه 23349  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 12 - 
 روزانه 23350  تبريز -انشگاه صنعتي سهند د هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - 
 روزانه 23351  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 

 روزانه 23352  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23353  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريهمهندسي كامپيوتر گرايش شبك 4 - 
 روزانه 23354  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - 
 روزانه 23355  دانشگاه فردوسي مشهد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 روزانه 23356  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 12 - 
 روزانه 23357  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 10 - 
 نوبت دوم 23358  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 23359  اه اصفهاندانشگ هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23360  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23361  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23362  تهران -نشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دا هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 نوبت دوم 23363  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 23364  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 
 نوبت دوم 23365  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريشبكهمهندسي كامپيوتر گرايش  4 - 
 نوبت دوم 23366  بابلسر -دانشگاه مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 6 - 
 نوبت دوم 23367  دانشگاه يزد هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 

 مجازي دولتي 23368  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي كامپيوتريپيوتر گرايش شبكهمهندسي كام 40 - آموزش محور
 مجازي دولتي 23369  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 23370  دانشگاه اروميه هاي كامپيوتريگرايش شبكهمهندسي كامپيوتر  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23371  دانشگاه صنعتي شيراز هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 4 - 

 پرديس خودگردان 23372  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 23373  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23374  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23375  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  كامپيوتريهاي مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23376  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
عيغيرانتفا 23377  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -   
 غيرانتفاعي 23378  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 4مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

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

ره تحصيليدو  تحصيل
دوم  اول

 غيرانتفاعي 23379  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23380  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23381  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  اي كامپيوتريهمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23382  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
رانتفاعيغي 23383  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 -   
 غيرانتفاعي 23384  اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23385  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23386  تبريز -رانتفاعي نبي اكرم(ص) موسسه غي هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23387  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23388  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23389  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  هاي كامپيوتريپيوتر گرايش شبكهمهندسي كام 20 - 
 غيرانتفاعي 23390  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23391  هيجانال -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23392  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23393  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23394  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  يوتريهاي كامپمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23395  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 
 غيرانتفاعي 23396  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 20 - 

مجازي  23397  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

مجازي  23398  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش شبكه 40 - آموزش محور
تفاعيغيران  

 ) 5مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 23399  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 -  
 روزانه 23400  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 - 
 روزانه 23401  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 

 روزانه 23402  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 2 - قد خوابگاهفا
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23403  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 -

 روزانه 23404  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 - ايط در انتهاي دفترچهشر
 روزانه 23405  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 23406  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 
 روزانه 23407  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 3 - 

 روزانه 23408  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
علمي الزم (درج شده در سايت شرايط 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23409  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

 نوبت دوم 23410  دانشگاه اصفهان ش رايانش امنمهندسي كامپيوتر گراي 3 - 
 نوبت دوم 23411  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - 

 نوبت دوم 23412  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23413  تهران -نعتي اميركبير دانشگاه ص مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 1 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 تحصيل تهرانمحل  -

 نوبت دوم 23414  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 8 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

محل تحصيل تهران -آموزش محور  -

 مجازي دولتي 23415  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 40 -

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يس خودگردانپرد 23416  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 6 -  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 23417  دانشگاه شيراز دسي كامپيوتر گرايش رايانش امنمهن 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 23418  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 23419  مشهد -عي امام رضا(ع) دانشگاه غيرانتفا مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 15 -

 غيرانتفاعي 23420  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 
 غيرانتفاعي 23421  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 
 غيرانتفاعي 23422  آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 
 غيرانتفاعي 23423  قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 20 - 

 ) 6مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 23424  نتهرا -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 7 -  

 روزانه 23425  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 8 - فاقد خوابگاه
 غيرانتفاعي 23426  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 23427  آبيك -رانتفاعي دانش البرز دانشگاه غي مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 20 - 

 ) 7مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد ضريب  - 1277
 روزانه 23428  دانشگاه ايالم ها و محاسباتالگوريتم 12 -  

محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي 
 پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه 23429  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 16 -
 روزانه 23430  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 3 - 

 روزانه 23431  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها و محاسباتالگوريتم 4 - فاقد خوابگاه
 نوبت دوم 23432  دانشگاه ايالم ها و محاسباتالگوريتم 4 - 

محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي 
 پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 23433  دانشگاه تهران ها و محاسباتالگوريتم 8 -

 ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279
 روزانه 23434  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 -  

 روزانه 23435  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 3 - فاقد خوابگاه
وم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده عل  روزانه 23436  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 4 -

 روزانه 23437  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 12 - 
 روزانه 23438  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23439  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - 
 روزانه 23440  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - 
 روزانه 23441  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 

 روزانه 23442  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  وبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش جل 5 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 ترچهشرايط در انتهاي دف - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23443  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

يروهاي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني ن
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 23444  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 -

 روزانه 23445  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 - 
 روزانه 23446  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش جلوبرندگي مهندسي هوا فضا 6 - 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23447  دانشگاه اصفهان
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -   روزانه 23448  دانشگاه تبريز

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين ا گرايش ديناميك پرواز و كنترلمهندسي هوا فض 5 -  روزانه 23449  دانشگاه تهران
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -   روزانه 23450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 23451  دانشگاه شيراز
سي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترلمهند 6 -   روزانه 23452  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   روزانه 23453  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 -   روزانه 23454  تهران - دانشگاه صنعتي شريف

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - فاقد خوابگاه  روزانه 23455  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

ي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترلمهندس 5 -  روزانه 23456  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

شتيباني نيروهاي مسلح در وزارت دفاع و پ
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -  روزانه 23457  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 روزانه 23458  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23459  دانشگاه تربيت مدرس هاي هوايييش سازهمهندسي هوا فضا گرا 5 - 

 روزانه 23460  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - فاقد خوابگاه
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 23461  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

هد به جذب در نيرو پذيرفته شده متع
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23462  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 15 -

 روزانه 23463  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 16 - 
 روزانه 23464  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييسازه مهندسي هوا فضا گرايش 5 - 
 روزانه 23465  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 - 
 روزانه 23466  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 روزانه 23467  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييوا فضا گرايش سازهمهندسي ه 12 - 
 روزانه 23468  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 14 - 
 روزانه 23469  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - 

 روزانه 23470  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هاي هواييفضا گرايش سازهمهندسي هوا  5 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 رايط در انتهاي دفترچهش - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23471  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

زارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در و
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 روزانه 23472  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 -

 روزانه 23473  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 11 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23474  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -

 روزانه 23475  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 23476  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23477  تهران -ن (ع ) دانشگاه جامع امام حسي مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 15 -

 روزانه 23478  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 23479  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 11 - 
 روزانه 23480  تهران -واجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خ مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 روزانه 23481  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 7 - 
 روزانه 23482  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 6 - 

 روزانه 23483  تهران -تي شريف دانشگاه صنع مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 23484  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23485  ن هوايي (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فنو مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 -

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 23486  مشهددانشگاه فردوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 23487  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 -

 روزانه 23488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
 روزانه 23489  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده علوم و 
 فناوري فضا

 روزانه 23490  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 -
 روزانه 23491  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 6 - 
 روزانه 23492  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 - 

 روزانه 23493  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شده در سايت شرايط علمي الزم (درج 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 23494  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -

 روزانه 23495  پژوهشگاه هوافضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 23496  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 15 -

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه 23497  دانشگاه تهران ي هوا فضا گرايش فناوري ماهوارهمهندس 2 -
ايامور آموزش اين رشته گرايش بين رشته

توسط دو دانشكده مهندسي برق و هوافضا
  .شودانجام مي

 روزانه 23498  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 3 -

علوم و  محل اجراي پروژه پژوهشكده
 روزانه 23499  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 - فناوري فضا

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23500  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش پهپاد 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23501  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -چه دفتر
 روزانه 23502  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23503  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 روزانه 23504  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي ترافيك هوايي 10 -

 نوبت دوم 23505  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 - 
دانشكده علوم و فنون نوين محل تحصيل  نوبت دوم 23506  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 2 -

 نوبت دوم 23507  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 
 نوبت دوم 23508  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23509  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش جلوبرندگيمهندسي هوا فضا  3 - 
 نوبت دوم 23510  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

ايت شرايط علمي الزم (درج شده در س
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 23511  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 -

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
ختصاصي وزارت دفاع و شرايط عمومي و ا

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 23512  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 9 -

 نوبت دوم 23513  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم 23514  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279ادامه 
 توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   ام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلن  عنوان رشته / گرايش نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23515  دانشگاه اصفهان
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -   نوبت دوم 23516  دانشگاه تبريز

لوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده ع مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -  نوبت دوم 23517  دانشگاه تهران
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 -   نوبت دوم 23518  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 -   نوبت دوم 23519  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -   نوبت دوم 23520  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
به استخدام  دانشگاه صنعتي مالك اشتر)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -  نوبت دوم 23522  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان)

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
ي وزارت دفاع و شرايط عمومي و اختصاص

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - بت دومنو 23521  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  

 نوبت دوم 23523  دانشگاه تبريز هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23524  دانشگاه تهران هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -

 نوبت دوم 23525  دانشگاه سمنان هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 23526  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
 نوبت دوم 23527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23528  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - 
 نوبت دوم 23529  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 23530  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - 

پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

الزم (درج شده در سايت  شرايط علمي
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 نوبت دوم 23531  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 -

ن در صورت دارا بودن پذيرفته شدگا"
شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 

شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 23532  دانشگاه صنعتي مالك اشتر هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

 نوبت دوم 23533  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 
 فقط مرد -دفترچه 

 نوبت دوم 23534  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 10 -

 نوبت دوم 23535  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23536  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 2 -

 نوبت دوم 23537  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش آئروديناميكمهندسي هوا فضا گ 4 - 
 نوبت دوم 23538  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 5 - 
 نوبت دوم 23539  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 - 
 نوبت دوم 23540  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش آئروديناميك مهندسي هوا فضا 1 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 

 نوبت دوم 23541  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 10 -

 نوبت دوم 23542  دانشگاه فردوسي مشهد ي هوا فضا گرايش آئروديناميكمهندس 2 - 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23543  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 -

 نوبت دوم 23544  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 - 
 نوبت دوم 23545  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضاييمه 1 - 
 نوبت دوم 23546  تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279ادامه 
 توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -دفترچه 
ومنوبت د 23547  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -  

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23548  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هاي پروازيمهندسي هوا فضا گرايش صالحيت 10 -

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 23549  دانشگاه تهران اهوارهمهندسي هوا فضا گرايش فناوري م 2 -
ايامور آموزش اين رشته گرايش بين رشته

توسط دو دانشكده مهندسي برق و هوافضا
  .شودانجام مي

 نوبت دوم 23550  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش فناوري ماهواره 1 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -باشد  هاي مسلح مي

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23551  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش پهپاد 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23552  فنون هوايي (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و  هوانوردي گرايش خلباني آزمايشگر 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23553  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش عمليات هوانوردي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -مي باشد  هاي مسلح

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23554  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) هوانوردي گرايش قدرت هوايي 5 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در انتهاي  -هاي مسلح مي باشد 

 فقط مرد -دفترچه 
 نوبت دوم 23555  ون هوايي (شهيد ستاري)دانشگاه علوم و فن مهندسي ترافيك هوايي 10 -

 پرديس خودگردان 23556  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 23557  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 23558  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 1 - 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 محل -توضيحات در انتهاي دفترچه 
مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23560  دانشگاه شيراز

مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 -   پرديس خودگردان 23561  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 پرديس خودگردان 23562  دانشگاه تربيت مدرس هاي هواييي هوا فضا گرايش سازهمهندس 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23563  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23564  تهران -ر دانشگاه صنعتي اميركبي هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - 
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 23565  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23566  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 3 - 

 پرديس خودگردان 23567  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مشترك با دانشگاه دوستي ملل روسيه 

)RUDN توضيحات در انتهاي (
 شرايط در انتهاي دفترچه -دفترچه 

 مشترك 23568  تهران -صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 15 -

 غيرانتفاعي 23569  رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 20 - 
 ) 1مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23570  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 12 -  
 روزانه 23571  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش اليافمهندسي نساجي  5 - 
 روزانه 23572  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 14 - 
 روزانه 23573  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 6 - 
 نوبت دوم 23574  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش الياف 6 - 
 نوبت دوم 23575  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نساجي گرايش الياف مهندسي 1 - 
 نوبت دوم 23576  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش الياف 3 - 
 نوبت دوم 23577  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش الياف 2 - 

 پرديس خودگردان 23578  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش مهندسي نساجي گرايش الياف 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 23579  موسسه غيرانتفاعي كار مهندسي نساجي گرايش الياف 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 ) 2مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 روزانه 23580  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 7 -  

پروژه پژوهشكده مهندسي  محل اجراي
 روزانه 23581  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 1 - مواد و فرايندهاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23582  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 10 - 
وبت دومن 23583  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 3 -   
 نوبت دوم 23584  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش پوشاك 4 - 
 پرديس خودگردان 23585  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش پوشاك 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283
 توضيحات

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 23586  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 5 -  
محل اجراي پروژه پژوهشكده مواد و 

 فناوري هاي پيشرفته در نساجي
 روزانه 23587  تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 -

 روزانه 23588  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 14 - 
 نوبت دوم 23589  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 2 - 
 نوبت دوم 23590  رشت -ن دانشگاه گيال مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 3 - 
 پرديس خودگردان 23591  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده مواد و 
 فناوري هاي پيشرفته در نساجي

 پرديس خودگردان 23592  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانوليفي 1 -

 ) 4مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23593  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 9 -  
 روزانه 23594  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 7 - 

 روزانه 26513  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 12 -  
 روزانه 23595  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 10 - 
 نوبت دوم 23596  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 5 - 
 نوبت دوم 23597  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 3 - 

 نوبت دوم 26514  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 3 - 
 نوبت دوم 23598  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 4 - 
 پرديس خودگردان 23599  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 2 - 

 ) 5مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23600  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش فناوري 15 -  
 روزانه 23601  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 18 - 
 روزانه 23602  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 16 - 

مواد و  محل اجراي پروژه پژوهشكده
 فناوري هاي پيشرفته در نساجي

 روزانه 23603  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -

 روزانه 23604  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 10 - 
 نوبت دوم 23605  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش فناوري 10 - 
 نوبت دوم 23606  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش فناوريمهندسي نساجي  7 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه مواد و 
 فناوري هاي پيشرفته در نساجي

 نوبت دوم 23607  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 1 -

 نوبت دوم 23608  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش فناوري 4 - 
 پرديس خودگردان 23609  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل اجراي پروژه پژوهشكده مهندسي 
 مواد و فرايندهاي پيشرفته در نساجي

ودگردانپرديس خ 23610  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش فناوري 2 -  

 ) 6مهندسي نساجي (كد ضريب  - 1283

 روزانه 23611  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 5 -  
 نوبت دوم 23612  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 1 - 
 پرديس خودگردان 23613  تهران -تي اميركبير دانشگاه صنع مهندسي نساجي گرايش مديريت توليد 2 - 

 ) 1مهندسي شيميـ  بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285

 روزانه 23614  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -  

 مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

 روزانه 23615  كرمان

 روزانه 23616  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  روزانه 23617  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -

نهروزا 23618  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - فاقد خوابگاه  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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ـ بيوتكنولوژي و داروسازي (كد ضريب  - 1285ادامه    ) 1مهندسي شيمي 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 23619  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 روزانه 23620  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23621  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 7 - 
 روزانه 23622  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 
 روزانه 23623  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 - 
 روزانه 23624  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 11 - 
 روزانه 23625  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 - 

 روزانه 23626  تهران -ي شريف دانشگاه صنعت مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - فاقد خوابگاه
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد

 انمحل تحصيل تهر -

 روزانه 23627  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -

 روزانه 23628  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 16 - 
 روزانه 23629  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - 
 روزانه 23630  دانشگاه فردوسي مشهد يش بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرا 4 - 
 نوبت دوم 23631  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 

 مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 

  كرمان
 نوبت دوم 23632

 نوبت دوم 23633  نشگاه تهراندا مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23634  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - 
 نوبت دوم 23635  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - 
ومنوبت د 23636  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -   

 نوبت دوم 23637  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 - 
پذيرفته شدگان در صورت دارا بودن "

شرايط عمومي و اختصاصي وزارت دفاع و 
شرايط علمي الزم (درج شده در سايت 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به استخدام 
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در

 شرايط در انتهاي دفترچه - "خواهند آمد
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 23638  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -

 نوبت دوم 23639  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 11 - 
 نوبت دوم 23640  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 نوبت دوم 23641  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 
 پرديس خودگردان 23642  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - 

 پرديس خودگردان 23643  ه صنعتي نوشيرواني بابلدانشگا مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 23644  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 20 - 
 غيرانتفاعي 23645  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 20 - 

ـ بيوتكنولو - 1285  ) 2ژي و داروسازي (كد ضريب مهندسي شيمي 

 روزانه 23646  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 4 -  
 نوبت دوم 23647  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش داروسازي 2 - 

 مهندسي شيمي گرايش داروسازي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

  )البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران
 پرديس خودگردان 23648

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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ـ صنايع رنگ (كد ضريب  - 1286   ) 1مهندسي پليمر 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 23649  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 10 -  
محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و 

 پليمر مي باشد
 روزانه 23650  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 2 -

 روزانه 23651  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 8 - 
 روزانه 23652  تهران -رنگ و پوشش موسسه پژوهشي علوم و فنّاوري  مهندسي پليمر گرايش رنگ 5 - 
 نوبت دوم 23653  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 - 

محل اجراي پروژه پژوهشكده رنگ و 
 پليمر مي باشد

 نوبت دوم 23654  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 1 -

 نوبت دوم 23655  تبريز -انشگاه صنعتي سهند د مهندسي پليمر گرايش رنگ 3 - 
 پرديس خودگردان 23656  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 4 - 

 ) 1زيست (كد ضريب مهندسي طراحي محيط - 1287

 روزانه 23657  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 6 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
حل تحصيل دانشكده محيط زيست تهرانم  نوبت دوم 23658  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 3 -

 ) 1مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت (كد ضريب  - 1290

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
ي دولتيمجاز 23659  دانشگاه شيراز مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 40 -  محور  

 غيرانتفاعي 23660  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 23661  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  مهندسي ابزاردقيق و اتوماسيون صنايع نفت 40 - آموزش محور

  ) 1مهندسي بازرسي فني (كد ضريب  - 1292
 روزانه 23662  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 6 -  

 روزانه 23663  دانشگاه صنعت نفت مهندسي بازرسي فني 15 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 23664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي بازرسي فني 1 - 

 پرديس خودگردان 23665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فني مهندسي بازرسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1) (كد ضريب HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( - 1293

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 6 -    روزانه 23666  دانشگاه سمنان
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 10 - محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 23667  اه صنعت نفتدانشگ

محل تحصيل دانشكده مهندسي عمران 
 و محيط زيست

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 5 -  روزانه 23668  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل دانشكده مهندسي عمران 
 و محيط زيست

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 2 -  نوبت دوم 23669  تهران -اميركبير  دانشگاه صنعتي

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23670  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23671  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي 
)HSEيط زيست (مهندسي ايمني، بهداشت و مح 20 -   غيرانتفاعي 23672  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23673  شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 - محل تحصيل واحد قزوين  غيرانتفاعي 23674  موسسه غيرانتفاعي كار
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23675  آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23676  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23677  برازجان -موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش 
)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 20 -   غيرانتفاعي 23678  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان

)HSEمهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 40 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 23679  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 

 ) 1ايمني، بهداشت و محيط زيست (كد ضريب  - 1294

 روزانه 23680  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 6 -  
 نوبت دوم 23681  دانشگاه تهران ايمني، بهداشت و محيط زيست 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  طبيعيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع رشته محل كد -4جدول شماره 
  ) 1مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -    روزانه 23682  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23683  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 23684  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23685  شگاه شهركرددان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   روزانه 23686  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23687  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 3 -   روزانه 23688  دانشگاه گنبد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 5 -   روزانه 23689  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 4 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23690  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
دسي آبخيز گرايش مديريت علوم و مهن

 هاي آبخيزحوزه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 23691  طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23692  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزوزهح
 روزانه 23693  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23694  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23695  دانشگاه كاشان

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23696  دانشگاه مالير

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23697  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 4 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 روزانه 23698  دانشگاه يزد

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23699  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23700  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23701  دانشگاه ايالم
فاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش ح 5 -   روزانه 23702  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23703  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

نهروزا 23704  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)  

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23705  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23706  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23707  دانشگاه صنعتي اصفهان
ز گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي آبخي 3 -   روزانه 23708  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23709  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23710  ي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيع
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23711  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23712  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -  هروزان 23713  دانشگاه گنبد  
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 5 -   روزانه 23714  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   روزانه 23715  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   روزانه 23716  دانشگاه يزد
 روزانه 23717  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 4 - 
 روزانه 23718  دانشگاه كاشان علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 4 - 
 روزانه 23719  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 - 
رودخانه علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و 3 -   نوبت دوم 23720  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 23721  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 2 -   نوبت دوم 23722  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانهعلوم و  3 -   نوبت دوم 23723  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 4 -   نوبت دوم 23724  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 1 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

نابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده م
 نوبت دوم 23725  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
مهندسي آبخيز گرايش مديريت  علوم و
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 23726  طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23727  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
مديريت علوم و مهندسي آبخيز گرايش 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23728  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23729  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23730  دانشگاه كاشان

 - 3 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23731  دانشگاه مالير

 - 1 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23732  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 نوبت دوم 23733  يزددانشگاه 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23734  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -   نوبت دوم 23735  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23736  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 23737  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23738  دانشگاه زابل
خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و  3 -   نوبت دوم 23739  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -   نوبت دوم 23740  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -   نوبت دوم 23741  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك علوم و 3 -   نوبت دوم 23742  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23743  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -  ومنوبت د 23744  سنندج -دانشگاه كردستان   
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 1 -   نوبت دوم 23745  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 2 -   نوبت دوم 23746  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 23747  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 - 
 نوبت دوم 23748  دانشگاه كاشان هندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهريعلوم و م 2 - 
 نوبت دوم 23749  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 3 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 23750  شهرستان نور)طبيعي و علوم دريايي 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 پرديس خودگردان 23751  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
رديس خودگردانپ 23752  دانشگاه كاشان  

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 3 - شماره دو بندرعباس

علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 
 هاي آبخيزحوزه

 پرديس خودگردان 23753  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 23754  و علوم دريايي شهرستان نور)طبيعي 

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23755  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23756  ورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشا

محل تحصيل پرديس خودگردان 
 شماره دو بندرعباس

علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 3 -  پرديس خودگردان 23757  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 پرديس خودگردان 23758  دانشگاه زابل شهري علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23759  دانشگاه كاشان علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 2 - 

 - 5 
علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت 

 هاي آبخيزحوزه
 غيرانتفاعي 23760  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 2رتع و آبخيزداري (كد ضريب مجموعه علوم و مهندسي م - 1301
 روزانه 23761  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 6 -  
 روزانه 23762  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 

 دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع
 روزانه 23763  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 23764  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 23765  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23766  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23767  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23768  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 روزانه 23769  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23770  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 روزانه 23771  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
انهروز 23772  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 5 -   
 روزانه 23773  دانشگاه مالير علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23774  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 23775  رج)طبيعي ك
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 -   روزانه 23776  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23777  دانشگاه شهركرد
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 5 -   روزانه 23778  بهانبه -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23779  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   روزانه 23780  دانشگاه گنبد
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -  هروزان 23781  دانشگاه مالير  
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   روزانه 23782  دانشگاه اردكان
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -   روزانه 23783  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 5 -   روزانه 23784  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 23785  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2 - فاقد خوابگاه دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 23786  وم دريايي شهرستان نور)طبيعي و عل

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 23787  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -   روزانه 23788  دانشگاه صنعتي اصفهان
ش گياهان دارويي و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گراي 5 -   روزانه 23789  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -   روزانه 23790  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   روزانه 23791  و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 7 -   روزانه 23792  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 7 -   روزانه 23793  دانشگاه كاشان
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 6 -   روزانه 23794  شگاه يزددان
 نوبت دوم 23795  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 نوبت دوم 23796  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 2 - 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 23797  بيعي و علوم دريايي شهرستان نور)ط

 نوبت دوم 23798  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 
 نوبت دوم 23799  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23800  ورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشا علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23801  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 1 - 

 نوبت دوم 23802  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - 
 نوبت دوم 23803  دانشگاه مالير ت مرتععلوم و مهندسي مرتع گرايش مديري 3 - 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 23804  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 -   نوبت دوم 23805  دانشگاه زابل
مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع علوم و مهندسي 5 -   نوبت دوم 23806  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   نوبت دوم 23807  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 3 -   نوبت دوم 23808  دانشگاه مالير
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2 -   نوبت دوم 23809  دانشگاه بيرجند
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23810  دانشگاه تربت حيدريه
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 1 -  كده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانش

 نوبت دوم 23811  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23812  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 5 -   نوبت دوم 23813  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 -   نوبت دوم 23814  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 1 -   نوبت دوم 23815  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
رويي و صنعتيعلوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دا 2 -   نوبت دوم 23816  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -   نوبت دوم 23817  دانشگاه كاشان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه علوم و مهندسي مرتع و آبخيزداري (كد ضريب  - 1301ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 2 -   نوبت دوم 23818  دانشگاه يزد
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 23819  تان نور)طبيعي و علوم دريايي شهرس

 پرديس خودگردان 23820  دانشگاه زابل علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23821  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23822  دانشگاه زابل

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 23823  تان نور)طبيعي و علوم دريايي شهرس

علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23824  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23825  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 -  
 روزانه 23826  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23827  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23828  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23829  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23830  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23831  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و  4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23832  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 23833  پاكدشت)

 ش آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي آب گراي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 23834  طبيعي كرج)
 روزانه 23835  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23836  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23837  دانشگاه زابل سي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و مهند 4 - 
 روزانه 23838  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23839  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23840  اهواز -ان دانشگاه شهيد چمر علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

 روزانه 23841  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 23842  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23843  اورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كش علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23844  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23845  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23846  دانشگاه فسا علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23847  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23848  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23849  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 روزانه 23850  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23851  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه 23852  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 روزانه 23853  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 نوبت دوم 23854  دانشگاه اراك علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 
 نوبت دوم 23855  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23856  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش آبياري و زهكشي علوم و مهندسي آب 2 - 
 نوبت دوم 23857  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23858  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23859  دانشگاه تبريز ندسي آب گرايش آبياري و زهكشيعلوم و مه 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 23860  طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 
ان واقع در دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريح

 نوبت دوم 23861  پاكدشت)
 نوبت دوم 23862  دانشگاه جهرم علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23863  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
دوم نوبت 23864  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 -   
 نوبت دوم 23865  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم 23866  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23867  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 23868  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23869  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - 
 نوبت دوم 23870  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 - 
ومنوبت د 23871  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 2 -   
 نوبت دوم 23872  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - 
 نوبت دوم 23873  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 1 - 

 پرديس خودگردان 23874  اه اروميهدانشگ علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23875  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 23876  زدانشگاه شيرا علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 23877  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 23878  ندجسن -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 23879  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 5 - 

 ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23880  دانشگاه اروميه هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 -  
 روزانه 23881  دانشگاه ايالم هاي آبيازهعلوم و مهندسي آب گرايش س 5 - 
 روزانه 23882  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23883  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23884  دانشگاه بيرجند ي آبيهاعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23885  دانشگاه تبريز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23886  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 هاي آبيهندسي آب گرايش سازهعلوم و م 2 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23887  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 23888  پاكدشت)

 هاي آبيهعلوم و مهندسي آب گرايش ساز 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 23889  طبيعي كرج)
 روزانه 23890  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23891  دانشگاه زابل هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23892  دانشگاه زنجان هاي آبيسازه علوم و مهندسي آب گرايش 4 - 
 روزانه 23893  دانشگاه شهركرد هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 روزانه 23894  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23895  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 

 روزانه 23896  دانشگاه شيراز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 23897  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 روزانه 23898  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 - 
 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 7 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 23899  مالثاني اهواز

 روزانه 23900  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23901  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان يهاي آبعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23902  دانشگاه فردوسي مشهد هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23903  رشت -دانشگاه گيالن  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 روزانه 23904  خرم آباد -لرستان دانشگاه  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 
 اكوسيستمهاي آبي

 روزانه 23905  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 نوبت دوم 23906  دانشگاه اروميه هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23907  همدان -نا دانشگاه بوعلي سي هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23908  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23909  دانشگاه بيرجند هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23910  دانشگاه تبريز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 23911  پاكدشت)

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 23912  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 23913  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هاي آبيهندسي آب گرايش سازهعلوم و م 3 - 
 نوبت دوم 23914  دانشگاه زابل هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 1 - 
 نوبت دوم 23915  دانشگاه زنجان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302ادامه 

حاتتوضي  

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

دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوبت دوم 23916  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 23917  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 23918  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23919  دانشگاه صنعتي شاهرود هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 5 - 
 نوبت دوم 23920  نابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و م هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 نوبت دوم 23921  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
 نوبت دوم 23922  دانشگاه فردوسي مشهد هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 2 - 
 نوبت دوم 23923  خرم آباد -لرستان دانشگاه  هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش رودخانه و 
 اكوسيستمهاي آبي

 نوبت دوم 23924  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

خودگردانپرديس  23925  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)  

 پرديس خودگردان 23926  دانشگاه زابل هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 23927  دانشگاه شيراز هاي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23928  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -  
 روزانه 23929  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23930  وينقز -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23931  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23932  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23933  )كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج

 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 23934  پاكدشت)
 روزانه 23935  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
زانهرو 23936  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 -   
 روزانه 23937  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23938  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23939  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23940  دانشگاه صنعتي اصفهان منابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش  4 - 
 روزانه 23941  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23942  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23943  دانشگاه فردوسي مشهد نابع آبعلوم و مهندسي آب گرايش م 4 - 
 روزانه 23944  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 روزانه 23945  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23946  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 روزانه 23947  دانشگاه مالير علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 
 - 4 

علوم و مهندسي آب گرايش مديريت و برنامه 
 ريزي منابع آب

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 23948  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 23949  دانشگاه بيرجند وانفورماتيكعلوم و مهندسي آب گرايش هيدر 7 - 
 روزانه 23950  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 7 - 
 نوبت دوم 23951  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23952  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23953  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23954  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23955  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - 
 و مهندسي آب گرايش منابع آب علوم 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 23956  پاكدشت)

 نوبت دوم 23957  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23958  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23959  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هندسي آب گرايش منابع آبعلوم و م 4 - 
 نوبت دوم 23960  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23961  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 3 - 
 نوبت دوم 23962  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بعلوم و مهندسي آب گرايش منابع آ 4 - 
 نوبت دوم 23963  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 1 - 
 نوبت دوم 23964  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 2 - 
 نوبت دوم 23965  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بع آبعلوم و مهندسي آب گرايش منا 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 23966  دانشگاه مالير آبعلوم و مهندسي آب گرايش منابع  5 - 
 نوبت دوم 23967  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي آب گرايش هيدروانفورماتيك 2 - 

 پرديس خودگردان 23968  دانشگاه زابل علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 23969  آمل -يرانتفاعي آبان هراز موسسه غ علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 5 - 

 ) 4علوم و مهندسي آب (كد ضريب  - 1302
 روزانه 23970  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -  
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -  بع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منا

 روزانه 23971  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 7 -   روزانه 23972  دانشگاه سمنان

علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 23973  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23974  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم 
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 -   روزانه 23975  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -   نوبت دوم 23976  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 2 -  شگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دان

 نوبت دوم 23977  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 7 -   نوبت دوم 23978  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 3 -   نوبت دوم 23979  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي علوم 2 -   نوبت دوم 23980  دانشگاه فردوسي مشهد

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
علوم و مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزي 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23981  دانشگاه شيراز

مهندسي آب گرايش هواشناسي كشاورزيعلوم و  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 23982  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 23983  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 6 -  
 روزانه 23984  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 روزانه 23985  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23986  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23987  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23988  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 23989  كرمان

 نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 23990  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع  دانشگاه

 روزانه 23991  طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 23992  پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 
 روزانه 23993  ي در حومه برازجان)كشاورزي و منابع طبيع

 روزانه 23994  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 23995  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23996  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 

 روزانه 23997  تهران -دانشگاه شاهد  اهينژادي گيژنتيك و به 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 23998  دانشگاه شهركرد نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 23999  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به 6 - 
 روزانه 24000  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 

 روزانه 24001  دانشگاه شيراز نژادي گياهيژنتيك و به 7 - چهتوضيحات در انتهاي دفتر
 روزانه 24002  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24003  مالثاني اهواز

 روزانه 24004  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 روزانه 24005  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 24006  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 24007  سنندج -دانشگاه كردستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 24008  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 روزانه 24009  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 روزانه 24010  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
نهروزا 24011  دانشگاه مراغه نژادي گياهيژنتيك و به 5 -   
 روزانه 24012  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24013  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 
 نوبت دوم 24014  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24015  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 1 - 
 نوبت دوم 24016  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نوبت دوم 24017  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيو بهژنتيك  4 - 
 نوبت دوم 24018  دانشگاه بيرجند نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24019  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 4 - 
 نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

اوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّ 
 نوبت دوم 24020  كرمان

 نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 24022  پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24021  طبيعي كرج)

 دي گياهينژاژنتيك و به 5 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24023  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24024  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24025  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 

 نوبت دوم 24026  تهران -دانشگاه شاهد  نژادي گياهيو به ژنتيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24027  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24028  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 24029  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا نژادي گياهيژنتيك و به 7 - 
 نوبت دوم 24030  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24031  دانشگاه فردوسي مشهد نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24032  رشت -دانشگاه گيالن  نژادي گياهيژنتيك و به 2 - 
 نوبت دوم 24033  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اهينژادي گيژنتيك و به 5 - 
 نوبت دوم 24034  دانشگاه ياسوج نژادي گياهيژنتيك و به 5 - 

 پرديس خودگردان 24035  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -    روزانه 24036  دانشگاه اروميه
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24037  دانشگاه ايالم
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24038  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي  4 -   روزانه 24039  دانشگاه بيرجند
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24040  دانشگاه تبريز
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24041  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 24042  طبيعي كرج)

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 روزانه 24043  پاكدشت)

گرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعيا 4 -   روزانه 24044  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24045  دانشگاه زابل
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24046  دانشگاه زنجان

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 24047  تهران -دانشگاه شاهد 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24048  دانشگاه شهركرد
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24049  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو  7 -   روزانه 24050  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24051  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 24052  شيراز دانشگاه
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 7 -   روزانه 24053  دانشگاه صنعتي اصفهان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24054  دانشگاه صنعتي شاهرود
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   -و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي 

 روزانه 24055  مالثاني اهواز
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24056  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24057  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   روزانه 24058  دانشگاه فردوسي مشهد
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24059  سنندج -دانشگاه كردستان 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   روزانه 24060  رشت -دانشگاه گيالن 
گرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعيا 3 -   روزانه 24061  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
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  ) 2مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  لاو
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24062  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24063  دانشگاه مراغه
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24064  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24065  دانشگاه ياسوج
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   روزانه 24066  دانشكده كشاورزي شيروان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24067  دانشگاه اروميه
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24068  دانشگاه ايالم
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24069  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24070  دانشگاه بيرجند
ولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكن 2 -   نوبت دوم 24071  دانشگاه تبريز
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 24072  پاكدشت)

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  ل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصي
 نوبت دوم 24073  طبيعي كرج)

اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24074  دانشگاه زابل
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24075  دانشگاه زنجان

يولوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيز 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 24076  تهران -دانشگاه شاهد 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   نوبت دوم 24077  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24078  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
و تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگر 7 -   نوبت دوم 24079  دانشگاه صنعتي اصفهان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -   نوبت دوم 24080  دانشگاه صنعتي شاهرود
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24081  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   نوبت دوم 24082  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -   نوبت دوم 24083  دانشگاه فردوسي مشهد
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -   نوبت دوم 24084  سنندج -ردستان دانشگاه ك
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -   نوبت دوم 24085  رشت -دانشگاه گيالن 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   نوبت دوم 24086  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -   نوبت دوم 24087  رفسنجان -شگاه ولي عصر(عج) دان
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   نوبت دوم 24088  دانشگاه ياسوج
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   نوبت دوم 24089  دانشكده كشاورزي شيروان

ژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعياگرو تكنولو 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24090  دانشگاه اروميه
اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24091  دانشگاه زابل
ن زراعياگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياها 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24092  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 3مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 24093  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 -  
 روزانه 24094  دانشگاه ايالم اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 24095  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24096  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24097  دانشگاه تبريز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي اگرو 4 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 روزانه 24099  پاكدشت)

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24098  طبيعي كرج)
 روزانه 24100  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژ 4 - 
 روزانه 24101  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24102  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 

 روزانه 24103  تهران -دانشگاه شاهد  ياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گ 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24104  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 24105  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24106  تبريز -انشگاه شهيد مدني آذربايجان د اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 

 روزانه 24107  دانشگاه شيراز اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24108  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24109  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري لوژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكو 4 - 
 روزانه 24110  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 روزانه 24111  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه 24112  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 24113  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 24114  دانشگاه مراغه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
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دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
زانهرو 24115  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 -   
 روزانه 24116  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه 24117  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 24118  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24119  دانشگاه ايالم ژي گرايش اكولوژي گياهان زراعياگرو تكنولو 2 - 
 نوبت دوم 24120  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24121  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24122  دانشگاه تبريز ژي گياهان زراعياگرو تكنولوژي گرايش اكولو 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24124  طبيعي كرج)

 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
در  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع

 نوبت دوم 24123  پاكدشت)
 نوبت دوم 24125  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24126  دانشگاه زنجان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 نوبت دوم 24127  تهران -اهد دانشگاه ش اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24128  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24129  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24130  دانشگاه صنعتي شاهرود راعياگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان ز 2 - 
 نوبت دوم 24131  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - 
 نوبت دوم 24133  رشت -دانشگاه گيالن  تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي اگرو 2 - 
 نوبت دوم 24134  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 24135  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم 24136  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 نوبت دوم 24137  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 پرديس خودگردان 24138  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24139  دانشگاه زابل اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديس خودگردانپر 24140  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 ) 4مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 24141  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 -  
 روزانه 24142  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 

انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع د
 روزانه 24143  طبيعي كرج)

 روزانه 24144  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24145  دانشگاه شهركرد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر اگرو 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24146  مالثاني اهواز

 روزانه 24147  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 24148  شگاه فردوسي مشهددان اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 روزانه 24149  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 24150  رشت -دانشگاه گيالن  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
 روزانه 24151  اردبيل -لي دانشگاه محقق اردبي اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 روزانه 24152  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 نوبت دوم 24153  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
 نوبت دوم 24154  دانشگاه بيرجند اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 

 اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24155  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24156  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24157  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ژي بذراگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولو 1 - 
 نوبت دوم 24158  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 24159  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم 24160  رشت -دانشگاه گيالن  لوم و تكنولوژي بذراگرو تكنولوژي گرايش ع 1 - 
 نوبت دوم 24161  دانشگاه ياسوج اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 3 - 
 پرديس خودگردان 24162  دانشگاه اروميه اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 4 - 
 غيرانتفاعي 24163  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  اگرو تكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذر 5 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24164  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي هرزش علوم علفاگرو تكنولوژي گراي 4 -  
 روزانه 24165  دانشگاه بيرجند هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 
 روزانه 24166  دانشگاه تبريز هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 
 هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 

مدرس (محل تحصيل دانشكده  دانشگاه تربيت
 روزانه 24167  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 24168  دانشگاه زنجان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 
 روزانه 24169  دانشگاه شيراز هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 هاي هرزگرايش علوم علفاگرو تكنولوژي  4 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24170  مالثاني اهواز
 روزانه 24171  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 
 روزانه 24172  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 - 
 روزانه 24173  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 4 - 
 روزانه 24174  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 - 
 روزانه 24175  دانشگاه گنبد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 5 - 
 روزانه 24176  رشت -دانشگاه گيالن  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 - 
 روزانه 24177  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 - 
 روزانه 24178  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 3 - 
 روزانه 24179  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي هرزكنولوژي گرايش علوم علفاگرو ت 1 - 
 نوبت دوم 24180  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24181  دانشگاه بيرجند هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24182  دانشگاه تبريز هاي هرزش علوم علفاگرو تكنولوژي گراي 3 - 
 نوبت دوم 24183  دانشگاه زنجان هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24184  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24185  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هرز هاياگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24186  دانشگاه فردوسي مشهد هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 - 
 نوبت دوم 24187  سنندج -دانشگاه كردستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24188  رشت -دانشگاه گيالن  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24189  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 2 - 
 نوبت دوم 24190  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاي هرزاگرو تكنولوژي گرايش علوم علف 1 - 

 پرديس خودگردان 24191  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاي هرزو تكنولوژي گرايش علوم علفاگر 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 6مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303
 روزانه 24192  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 6 -  
 روزانه 24193  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 24194  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 24195  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 24196  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 5 - 

 روزانه 24197  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24198  دانشگاه شهركرد اگرو اكولوژي 4 - 
 روزانه 24199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 24200  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اگرو اكولوژي 5 - 

 اگرو اكولوژي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 

 روزانه 24201  طبيعي داراب)
 روزانه 24202  صنعتي شاهرود دانشگاه اگرو اكولوژي 7 - 
 اگرو اكولوژي 7 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24203  مالثاني اهواز

 روزانه 24204  دانشگاه فردوسي مشهد اگرو اكولوژي 7 - 
 روزانه 24205  سنندج -دانشگاه كردستان  اگرو اكولوژي 3 - 
 روزانه 24206  دانشگاه گنبد اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 24207  دانشگاه مراغه اگرو اكولوژي 5 - 
 روزانه 24208  دانشكده كشاورزي شيروان اگرو اكولوژي 5 - 
 نوبت دوم 24209  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 2 - 
 نوبت دوم 24210  دانشگاه بيرجند اگرو اكولوژي 2 - 
دوم نوبت 24211  دانشگاه جيرفت اگرو اكولوژي 4 -   
 نوبت دوم 24212  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 2 - 

 نوبت دوم 24213  تهران -دانشگاه شاهد  اگرو اكولوژي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 1 - 
 نوبت دوم 24215  دانشگاه صنعتي شاهرود اگرو اكولوژي 3 - 
 نوبت دوم 24216  دانشكده كشاورزي شيروان اكولوژياگرو  5 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه زراعت و اصالح نباتات (كد ضريب  - 1303ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 24217  دانشگاه اروميه اگرو اكولوژي 6 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
 پرديس خودگردان 24218  دانشگاه زابل اگرو اكولوژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24219  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرو اكولوژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1كشاورزي (كد ضريب  اقتصاد - 1304
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -    روزانه 24220  دانشگاه اردكان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 24221  دانشگاه اروميه
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 5 -   روزانه 24222  دانشگاه تربت حيدريه
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 5 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24223  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 24224  دانشگاه زابل
زياقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاور 4 -   روزانه 24225  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 24226  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 24227  دانشگاه شيراز
ورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد كشا 3 -   روزانه 24228  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 24229  دانشگاه فردوسي مشهد
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   روزانه 24230  سنندج -دانشگاه كردستان 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   روزانه 24231  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 - 3 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 روزانه 24232  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24233  ميهدانشگاه ارو

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24234  دانشگاه تبريز

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24235  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 كشاورزي مديريت واحدهاي
 روزانه 24236  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24237  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24238  اه شيرازدانشگ

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24239  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
نهروزا 24240  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24241  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 روزانه 24242  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24243  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24244  دانشگاه اروميه

 - 5 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24245  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
طبيعي و  اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع

 زيستمحيط
 روزانه 24246  دانشگاه تبريز

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24247  طبيعي كرج)

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
نهروزا 24248  دانشگاه زابل  

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24249  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24250  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ش اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد كشاورزي گراي

 زيستمحيط
 روزانه 24251  دانشگاه شيراز

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1اقتصاد كشاورزي (كد ضريب  - 1304ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
قتصاد منابع طبيعي و اقتصاد كشاورزي گرايش ا

 زيستمحيط
 روزانه 24252  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24253  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24254  شگاه فردوسي مشهددان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 روزانه 24255  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24256  دانشگاه اردكان

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 زيكشاور
 روزانه 24257  دانشگاه اروميه

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24258  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24259  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24260  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24261  دانشگاه شيراز

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
هروزان 24262  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24263  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 روزانه 24264  دانشگاه فردوسي مشهد

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 1 -   نوبت دوم 24265  يهدانشگاه اروم
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   نوبت دوم 24266  دانشگاه تربت حيدريه
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 1 -   نوبت دوم 24267  دانشگاه زابل
 نوبت دوم 24268  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 - 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   نوبت دوم 24269  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 2 -   نوبت دوم 24270  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
عه كشاورزياقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توس 1 -   نوبت دوم 24271  دانشگاه فردوسي مشهد
 - 1 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 نوبت دوم 24272  دانشگاه اروميه

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24273  دانشگاه تبريز

 - 1 
گرايش اقتصاد توليد و اقتصاد كشاورزي 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24274  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24275  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24276  كرمان -گاه شهيد باهنر دانش

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24277  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24278  ي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيع

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 24279  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24280  دانشگاه اروميه

 - 2 
و  اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24281  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24282  دانشگاه تبريز

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24283  )طبيعي كرج

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24284  دانشگاه زابل

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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دوم  اول

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24285  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24286  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
منابع طبيعي و  اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24287  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24288  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 نوبت دوم 24289  گاه فردوسي مشهددانش

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24290  دانشگاه اروميه

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24291  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24292  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 

 - 3 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24293  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24294  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
د كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت اقتصا

 كشاورزي
 نوبت دوم 24295  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 نوبت دوم 24296  دانشگاه فردوسي مشهد

عه كشاورزياقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توس 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24297  دانشگاه زابل
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 4 -   پرديس خودگردان 24298  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24299  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 24300  سنندج -دانشگاه كردستان 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24301  بلدانشگاه زا

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24302  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24303  كرمان -اهنر دانشگاه شهيد ب

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 

 مديريت واحدهاي كشاورزي
 پرديس خودگردان 24304  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
د منابع طبيعي و اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصا

 زيستمحيط
 پرديس خودگردان 24305  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 پرديس خودگردان 24306  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستيطمح
 پرديس خودگردان 24307  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و 

 زيستمحيط
 پرديس خودگردان 24308  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رزي گرايش بازاريابي محصوالت اقتصاد كشاو
 كشاورزي

 پرديس خودگردان 24309  دانشگاه زابل

 - 4 
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 24310  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 24311  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت 

 كشاورزي
 پرديس خودگردان 24312  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   پيام نور 24313  مركز كرج -اه پيام نور استان البرز دانشگ
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 3 -   پيام نور 24314  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 - 3 

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 پيام نور 24315  ريواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 7 - آموزش محور  مجازي پيام نور 24316  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 5 -   غيرانتفاعي 24317  موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
 - 5 

گرايش اقتصاد توليد و اقتصاد كشاورزي 
 مديريت واحدهاي كشاورزي

 غيرانتفاعي 24318  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24319  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -  
 روزانه 24320  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24321  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24322  دانشگاه ايالم ش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گراي 3 - 
 روزانه 24323  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24324  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

ران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در دانشگاه ته
 روزانه 24325  پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24326  طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
يل دانشكده بوشهر (محل تحص -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24327  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24328  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 روزانه 24329  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24330  دانشگاه شهركرد ي باغباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندس 3 - 
 روزانه 24331  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24332  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 روزانه 24334  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 روزانه 24333  طبيعي داراب)

 روزانه 24335  دانشگاه صنعتي اصفهان يوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش درختان م 3 - 
 روزانه 24336  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24337  مالثاني اهواز

 روزانه 24338  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري اغباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي ب 4 - 
 روزانه 24339  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24340  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24341  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24342  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 روزانه 24343  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24344  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24345  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24346  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 روزانه 24347  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغبا 3 - 
 روزانه 24348  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24349  دانشگاه ايالم هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24350  همدان -ينا دانشگاه بوعلي س هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 24351  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 24352  طبيعي كرج)

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -خليج فارس  دانشگاه

 روزانه 24353  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24354  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

 روزانه 24355  تهران -دانشگاه شاهد  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24356  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 24357  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 

هروزان 24358  دانشگاه شيراز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24359  مالثاني اهواز
 روزانه 24360  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24361  گاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانش هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 روزانه 24362  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 روزانه 24363  سنندج -دانشگاه كردستان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24364  رشت -الن دانشگاه گي هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24365  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24366  دانشگاه مراغه هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
وزانهر 24367  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 -   
 روزانه 24368  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 روزانه 24369  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24370  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24371  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24372  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ني گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغبا 4 - 
 روزانه 24373  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24374  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 24375  پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24376  طبيعي كرج)

 و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي علوم 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 24377  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 روزانه 24378  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

 روزانه 24379  تهران -دانشگاه شاهد  ي گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي باغبان 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24380  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24381  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

 روزانه 24382  دانشگاه شيراز ندسي باغباني گرايش گياهان زينتيعلوم و مه 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24383  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
هروزان 24384  مالثاني اهواز  

 روزانه 24385  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24386  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24387  ه فردوسي مشهددانشگا علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 4 - 
 روزانه 24388  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24389  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24390  رم آبادخ -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24391  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24392  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
نهروزا 24393  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -   
 روزانه 24394  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24395  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 روزانه 24396  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24397  دانشگاه اردكان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24398  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

دانشگاه اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد 
 روزانه 24399  دوآب)باكري ميان

 روزانه 24400  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24401  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
هروزان 24402  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 -   
 روزانه 24403  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24404  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 يعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان داروي 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24405  طبيعي كرج)
 روزانه 24406  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24407  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

 روزانه 24408  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي علوم و 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24409  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 

كرمان (محل تحصيل مركز  -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 24410  بردسير)آموزش عالي كشاورزي 

 روزانه 24411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 - 
 روزانه 24412  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 

 روزانه 24413  دانشگاه شيراز ي گرايش گياهان داروييعلوم و مهندسي باغبان 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24414  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24415  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24416  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24417  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24418  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 روزانه 24419  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و  3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24420  دانشگاه مراغه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24421  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24422  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 روزانه 24423  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ي باغباني گرايش گياهان داروييعلوم و مهندس 3 - 
 - 4 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 
 ايگلخانه

 روزانه 24424  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24425  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24426  دانشگاه تبريز

 - 5 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24427  دانشگاه تربت حيدريه

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
ل پرديس ابوريحان واقع در دانشگاه تهران (محل تحصي

 روزانه 24428  پاكدشت)

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24429  دانشگاه زابل

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24430  دانشگاه زنجان

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
باغباني گرايش توليد محصوالت  علوم و مهندسي

 ايگلخانه
 روزانه 24431  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24432  دانشگاه شهركرد

 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24433  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24434  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24435  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 -نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندا

 روزانه 24436  مالثاني اهواز

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24437  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24438  زي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاور

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24439  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24440  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
گرايش توليد محصوالت علوم و مهندسي باغباني 

 ايگلخانه
 روزانه 24441  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24442  دانشگاه مراغه

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24443  دانشگاه مالير

 - 3 
مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت علوم و 
 ايگلخانه

 روزانه 24444  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 روزانه 24445  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

دوم نوبت 24446  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 -   
 نوبت دوم 24447  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24448  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24449  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه علوم و 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 24451  پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24450  طبيعي كرج)

 ش درختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گراي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24452  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24453  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305ادامه 

 توضيحات
 پذيرشظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 24454  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24455  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24456  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24457  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 نوبت دوم 24458  شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - 
 نوبت دوم 24459  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24460  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 1 - 
 نوبت دوم 24461  سنندج -دانشگاه كردستان  اغباني گرايش درختان ميوهعلوم و مهندسي ب 2 - 
 نوبت دوم 24462  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 2 - 
 نوبت دوم 24463  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24464  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ختان ميوهعلوم و مهندسي باغباني گرايش در 3 - 
 نوبت دوم 24465  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - 
 نوبت دوم 24466  دانشگاه اراك هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24467  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24468  دانشگاه تبريز هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24469  طبيعي كرج)

 هاگرايش سبزيعلوم و مهندسي باغباني  3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24470  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24471  دانشگاه زنجان هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 

 نوبت دوم 24472  تهران -شاهد دانشگاه  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24473  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 4 - 
 نوبت دوم 24474  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24475  اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگ هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24476  دانشگاه فردوسي مشهد هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 1 - 
 نوبت دوم 24477  رشت -دانشگاه گيالن  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24478  رفسنجان -لي عصر(عج) دانشگاه و هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 2 - 
 نوبت دوم 24479  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هاعلوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي 3 - 
 نوبت دوم 24480  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24481  هدانشگاه ارومي علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24482  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24483  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 

ديس ابوريحان واقع در دانشگاه تهران (محل تحصيل پر
 نوبت دوم 24485  پاكدشت)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24484  طبيعي كرج)

 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
بوشهر (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه خليج فارس 

 نوبت دوم 24486  كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان)
 نوبت دوم 24487  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 

 نوبت دوم 24488  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24489  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اغباني گرايش گياهان زينتيعلوم و مهندسي ب 4 - 
 نوبت دوم 24490  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 2 - 
 نوبت دوم 24491  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24492  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24493  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24494  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24495  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
 نوبت دوم 24496  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
منوبت دو 24497  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 -   
 نوبت دوم 24498  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 1 - 
 نوبت دوم 24499  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي 3 - 
دومنوبت  24500  دانشگاه اراك علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 -   
 نوبت دوم 24501  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24502  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24503  دانشگاه بيرجند علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24504  دانشگاه تبريز علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24505  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24506  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي باغباني (كد ضريب  - 1305ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
وبت دومن 24507  دانشگاه زنجان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 -   

 نوبت دوم 24508  تهران -دانشگاه شاهد  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 

كرمان (محل تحصيل مركز  -دانشگاه شهيد باهنر 
 نوبت دوم 24509  آموزش عالي كشاورزي بردسير)

 نوبت دوم 24510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  م و مهندسي باغباني گرايش گياهان داروييعلو 1 - 
 نوبت دوم 24511  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24512  طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24513  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 2 - 
 نوبت دوم 24514  دانشگاه فردوسي مشهد علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
 نوبت دوم 24515  سنندج -دانشگاه كردستان  اروييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان د 2 - 
 نوبت دوم 24516  رشت -دانشگاه گيالن  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - 
 نوبت دوم 24517  دانشگاه مالير علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 نوبت دوم 24518  رفسنجان -شگاه ولي عصر(عج) دان علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 1 - 
 نوبت دوم 24519  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 3 - 
 - 3 

علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 
 ايگلخانه

 نوبت دوم 24520  دانشگاه اروميه

 - 2 
وليد محصوالت علوم و مهندسي باغباني گرايش ت

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24521  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24522  دانشگاه تبريز

 - 5 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24523  دانشگاه تربت حيدريه

 - 2 
و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت علوم 

 ايگلخانه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 24524  پاكدشت)

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24525  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 اينهگلخا
 نوبت دوم 24526  دانشگاه زنجان

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24527  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24528  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت علوم 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24529  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24530  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24531  نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندا

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24532  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24533  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24534  دانشگاه مالير

 - 2 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24535  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 نوبت دوم 24536  بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا

 پرديس خودگردان 24537  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 24538  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 24539  دانشگاه زابل علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 24540  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 4 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليد محصوالت 

 ايگلخانه
 پرديس خودگردان 24541  دانشگاه زابل

 غيرانتفاعي 24542  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه 5 - 
 غيرانتفاعي 24543  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  روييعلوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دا 5 - 
 غيرانتفاعي 24544  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 - 
فاعيغيرانت 24545  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي 5 -   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

  - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24546  همدان -ه بوعلي سينا دانشگا

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24547  دانشگاه تبريز

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24548  زي واقع در اتوبان تهران كرج)كشاور

 - 7 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24549  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
هروزان 24550  دانشگاه زنجان  

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24551  مالثاني اهواز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24552  يعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طب

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24553  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه 24554  دانشگاه ياسوج

 - 4 
زش كشاورزي پايدار گرايش ترويج و آمو

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24555  دانشگاه زنجان

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24556  مالثاني اهواز

 - 3 
پايدار گرايش  ترويج و آموزش كشاورزي

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 روزانه 24557  سنندج -دانشگاه كردستان 

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست 

 بوم انساني كشاورزي
 روزانه 24558  دانشگاه شيراز

 - 4 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 يني كشاورزينوآوري و كارآفر
 روزانه 24559  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24560  دانشگاه تبريز

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و 

 روزانه 24561  طبيعي كرج)

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24562  دانشگاه شيراز

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24563  ندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگا

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24564  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 روزانه 24565  دانشگاه ياسوج

 - 2 
ترويج ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24566  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24567  دانشگاه تبريز

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 يكشاورزي پايدار و منابع طبيع
 نوبت دوم 24568  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24569  دانشگاه زنجان

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24570  گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24571  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 نوبت دوم 24572  دانشگاه ياسوج

 - 2 
آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج و 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 نوبت دوم 24573  دانشگاه زنجان

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 زيستآموزش كشاورزي پايدار و محيط
 نوبت دوم 24574  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 فريني كشاورزينوآوري و كارآ
 نوبت دوم 24575  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ترويج و آموزش كشاورزي (كد ضريب  - 1306ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
زي پايدار گرايش ترويج و آموزش كشاور

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24576  دانشگاه تبريز

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24577  طبيعي كرج)

 - 1 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 آوري و كارآفريني كشاورزينو
 نوبت دوم 24578  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24579  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش 

 نوآوري و كارآفريني كشاورزي
 نوبت دوم 24580  دانشگاه ياسوج

 - 5 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 پرديس خودگردان 24581  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307
 روزانه 24582  دانشگاه اروميه جنگل گرايش مديريت جنگل علوم و مهندسي 4 -  
 روزانه 24583  دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24584  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 24585  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

هروزان 24586  طبيعي كرج)  

 روزانه 24587  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 7 - 
 روزانه 24588  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 5 - 
 روزانه 24589  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 - 
 روزانه 24590  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان لوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگلع 4 - 
 روزانه 24591  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 4 - 

ع رشت (محل تحصيل دانشكده مناب -دانشگاه گيالن 
 روزانه 24592  طبيعي صومعه سرا)

 روزانه 24593  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24594  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 -  محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (

 روزانه 24595  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 2 - فاقد خوابگاه دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 24596  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

يستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش علوم ز 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 24597  طبيعي كرج)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 7 -   روزانه 24598  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24599  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24600  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   روزانه 24601  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24602  سنندج -ردستان دانشگاه ك
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24603  طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   روزانه 24604  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
جنگل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي  5 -   روزانه 24605  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   روزانه 24606  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 7 -   روزانه 24607  دانشگاه يزد
 - 3 

علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 
 برداري جنگلهرهب

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 24608  طبيعي كرج)

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24609  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 3 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24610  سنندج -گاه كردستان دانش

 - 4 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 24611  طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 روزانه 24612  دانشگاه مالير

 نوبت دوم 24613  دانشگاه اروميه م و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگلعلو 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي جنگل (كد ضريب  - 1307ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 24614  دانشگاه ايالم جنگل گرايش مديريت جنگلعلوم و مهندسي  5 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 24615  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 
رديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پ

 نوبت دوم 24616  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24617  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 1 - 
 نوبت دوم 24618  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 2 - 
 نوبت دوم 24619  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل علوم و 3 - 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 

رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 24620  طبيعي صومعه سرا)

 نوبت دوم 24621  ادخرم آب -دانشگاه لرستان  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 3 - 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24622  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 1 -  دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 24623  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

گل گرايش علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي جن 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24624  طبيعي كرج)

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 7 -   نوبت دوم 24625  دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   نوبت دوم 24626  بهانبه -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24627  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24628  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم زيستي جنگلعلوم و مهندسي جنگل گرايش  3 -   نوبت دوم 24629  سنندج -دانشگاه كردستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -  رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24630  طبيعي صومعه سرا)
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 3 -   نوبت دوم 24631  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 5 -   نوبت دوم 24632  دانشگاه ياسوج
علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -   نوبت دوم 24633  دانشگاه يزد
 - 2 

علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 
 برداري جنگلبهره

و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي 
 نوبت دوم 24634  طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24635  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24636  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
دسي جنگل گرايش عمران و علوم و مهن

 برداري جنگلبهره
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 24637  طبيعي صومعه سرا)

 - 5 
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 نوبت دوم 24638  دانشگاه مالير

علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 4 -  تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع  دانشگاه
 پرديس خودگردان 24639  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و 

 برداري جنگلبهره
 پرديس خودگردان 24640  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1فناوري و منابع خاك (كد ضريب ديريت حاصلخيزي، زيستمجموعه م - 1308

  - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24641  دانشگاه اروميه

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24642  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24643  دانشگاه تبريز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24644  اتوبان تهران كرج) كشاورزي واقع در

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24645  طبيعي كرج)

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 اهگرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گي
 روزانه 24646  دانشگاه جيرفت

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24647  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24648  دانشگاه زابل

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست
 اك و تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي خ

 روزانه 24649  دانشگاه زنجان

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24650  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24651  انشگاه شهركردد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24652  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24653  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24654  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24655  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
فناوري خاك يريت حاصلخيزي و زيستمد

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24656  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24657  مالثاني اهواز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24658  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
انهروز 24659  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24660  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24661  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
ناوري خاك فمديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24662  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24663  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 مي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگرايش شي
 روزانه 24664  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24665  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24666  رفسنجان -عج) دانشگاه ولي عصر(

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24667  دانشگاه ياسوج

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 روزانه 24668  دانشگاه يزد

 - 4 
فناوري خاك و زيست مديريت حاصلخيزي

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24669  دانشگاه اروميه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24670  دانشگاه ايالم

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24671  همدان -ه بوعلي سينا دانشگا

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24672  دانشگاه تبريز

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24673  ي كرج)طبيع

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24674  دانشگاه جيرفت

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24675  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24676  دانشگاه زابل

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24677  دانشگاه زنجان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش تظرفي

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

دوم  اول

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24678  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
فناوري خاك اصلخيزي و زيستمديريت ح

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24679  دانشگاه شهركرد

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24680  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 وتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و بي
 روزانه 24681  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24682  دانشگاه شيراز

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24683  صنعتي اصفهان دانشگاه

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24684  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24685  عي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبي

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24686  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24687  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
فناوري خاك ي و زيستمديريت حاصلخيز

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24688  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24689  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي و 
 روزانه 24690  دانشگاه مراغه

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24691  دانشگاه مالير

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 روزانه 24692  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24693  دانشگاه اروميه

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24694  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
فناوري خاك تمديريت حاصلخيزي و زيس

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24695  دانشگاه تبريز

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24696  طبيعي كرج)

 - 2 
فناوري خاك يستمديريت حاصلخيزي و ز

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24697  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24698  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 غذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و ت
 نوبت دوم 24699  دانشگاه زنجان

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24700  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24701  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24702  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24703  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24704  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24705  گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24706  دانشگاه فردوسي مشهد

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24707  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست
 ك و تغذيه گياهگرايش شيمي، حاصلخيزي خا

 نوبت دوم 24708  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24709  دانشگاه مالير

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24710  رفسنجان -(عج) دانشگاه ولي عصر

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24711  دانشگاه ياسوج

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 نوبت دوم 24712  دانشگاه يزد

 - 2 
فناوري خاك اصلخيزي و زيستمديريت ح

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24713  دانشگاه اروميه

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24714  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 و بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولوژي 
 نوبت دوم 24715  دانشگاه تبريز

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24716  طبيعي كرج)

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 وژي خاكگرايش بيولوژي و بيوتكنول
 نوبت دوم 24717  دانشگاه جيرفت

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24718  دانشگاه زابل

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24719  دانشگاه زنجان

 3 - فترچهشرايط در انتهاي د
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24720  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24721  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
ناوري خاك فمديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24722  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 2 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24723  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 ژي و بيوتكنولوژي خاكگرايش بيولو
 نوبت دوم 24724  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24725  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24726  دانشگاه مالير

 - 1 
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 نوبت دوم 24727  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24728  دانشگاه اروميه

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
 پرديس خودگردان 24729  دانشگاه زابل

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 ش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهگراي
 پرديس خودگردان 24730  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فناوري خاك مديريت حاصلخيزي و زيست

 گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 پرديس خودگردان 24731  دانشگاه زابل

 ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب يستمجموعه مديريت حاصلخيزي، ز - 1308
 روزانه 24732  دانشگاه اروميه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -  
 روزانه 24733  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24734  زدانشگاه تبري مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24735  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24736  طبيعي كرج)
 روزانه 24737  دانشگاه جيرفت مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24738  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24739  دانشگاه زابل مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 1 - 
نهروزا 24740  دانشگاه زنجان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 -   

 روزانه 24741  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 24742  دانشگاه شهركرد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24743  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24744  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

 روزانه 24745  دانشگاه شيراز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24746  ي اصفهاندانشگاه صنعت مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24747  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24748  مالثاني اهواز

 روزانه 24749  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري و حفاظت خاكمديريت منابع خاك گرايش فيزيك  4 - 
 روزانه 24750  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24751  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24752  سنندج -دانشگاه كردستان  يت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمدير 3 - 
 روزانه 24753  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 روزانه 24754  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24755  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت منا 3 - 
 روزانه 24756  دانشگاه مراغه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24757  دانشگاه مالير مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24758  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  و حفاظت خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك 3 - 
 روزانه 24759  دانشگاه ياسوج مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه 24760  دانشگاه يزد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 4 - 
 - 4 

مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 
 ارزيابي اراضي

 روزانه 24761  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24762  دانشگاه ايالم

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24763  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 راضيارزيابي ا
 روزانه 24764  دانشگاه تبريز

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24765  طبيعي كرج)

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24766  دانشگاه جيرفت

 - 3 
بع خاك گرايش منابع خاك و مديريت منا

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24767  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24768  دانشگاه زابل

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24769  دانشگاه زنجان

 3 - دفترچهشرايط در انتهاي 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24770  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24771  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24772  انكرم -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24773  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24774  دانشگاه شيراز

 - 4 
و مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24775  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 24776  مالثاني اهواز

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24777  ابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و من

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 3 
ش منابع خاك و مديريت منابع خاك گراي

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24778  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24779  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
وزانهر 24780  رشت -دانشگاه گيالن   

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24781  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24782  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24783  شگاه مراغهدان

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24784  دانشگاه مالير

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 روزانه 24785  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ضيارزيابي ارا
 روزانه 24786  دانشگاه ياسوج

 نوبت دوم 24787  دانشگاه اروميه مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24788  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24789  دانشگاه تبريز مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24790  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24791  دانشگاه جيرفت مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 نوبت دوم 24792  دانشگاه زابل اكمديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خ 1 - 
 نوبت دوم 24793  دانشگاه زنجان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

 نوبت دوم 24794  تهران -دانشگاه شاهد  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 24795  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اكمديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خ 2 - 
 نوبت دوم 24796  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 نوبت دوم 24797  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24798  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كمديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خا 3 - 
 نوبت دوم 24799  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 1 - 
 نوبت دوم 24800  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 1 - 
 نوبت دوم 24801  رشت -دانشگاه گيالن  نابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت م 2 - 
 نوبت دوم 24802  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم 24803  دانشگاه مالير مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 نوبت دوم 24804  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رايش فيزيك و حفاظت خاكمديريت منابع خاك گ 1 - 
 نوبت دوم 24805  دانشگاه ياسوج مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 نوبت دوم 24806  دانشگاه يزد مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 - 2 

و  مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك
 ارزيابي اراضي

 نوبت دوم 24807  دانشگاه اروميه

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24808  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24809  دانشگاه تبريز

 - 2 
منابع خاك و  مديريت منابع خاك گرايش

 ارزيابي اراضي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24810  طبيعي كرج)

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24811  دانشگاه جيرفت

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24812  دانشگاه زابل

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24813  دانشگاه زنجان

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24814  تهران -دانشگاه شاهد 

 - 4 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 اراضي ارزيابي
 نوبت دوم 24815  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24816  دانشگاه صنعتي اصفهان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2فناوري و منابع خاك (كد ضريب مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست - 1308ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  رايشعنوان رشته / گ نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24817  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24818  ه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگا

 - 2 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24819  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24820  دانشگاه مالير

 - 3 
يش منابع خاك و مديريت منابع خاك گرا

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24821  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 3 
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 نوبت دوم 24822  دانشگاه ياسوج

 پرديس خودگردان 24823  دانشگاه زابل مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و 

 ارزيابي اراضي
 پرديس خودگردان 24824  دانشگاه زابل

 ) 1علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309
 روزانه 24825  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  
 روزانه 24826  دانشگاه اروميه دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم  4 - 
 روزانه 24827  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24828  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و  3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 روزانه 24829  طبيعي اهر)

 روزانه 24830  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24831  واقع در اتوبان تهران كرج) كشاورزي

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24833  طبيعي كرج)

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 24832  دشت)پاك
 روزانه 24834  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24835  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24836  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24837  دانشگاه شهركرد لوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيورع 3 - 
 روزانه 24838  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 روزانه 24839  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24840  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24841  مالثاني اهواز

 روزانه 24842  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24843  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24844  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24845  سنندج -دانشگاه كردستان  دام و طيور علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح 3 - 
 روزانه 24846  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 روزانه 24847  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه 24848  دانشگاه ياسوج ام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح د 3 - 
 روزانه 24849  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24850  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24851  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24852  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  م دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيورعلو 4 - 
 روزانه 24853  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24854  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 رعلوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيو 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 24855  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24856  طبيعي كرج)
 روزانه 24857  تدانشگاه جيرف علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24858  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24859  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 24860  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 روزانه 24861  دانشگاه شيراز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 24862  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش فيزيولوژي دام و طيور علوم دامي 4 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24863  مالثاني اهواز

 روزانه 24864  ريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي سا علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24865  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24866  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24867  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24868  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24869  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 روزانه 24870  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 گرايش فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي  3 - 

اردبيل (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 24871  كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)

 روزانه 24872  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه 24873  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24874  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24875  دانشگاه ايالم علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24876  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24877  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24879  دانشگاه تبريز وم دامي گرايش تغذيه دامعل 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 روزانه 24878  طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24880  رج)كشاورزي واقع در اتوبان تهران ك

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 24881  پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 24882  طبيعي كرج)
 روزانه 24883  شگاه جيرفتدان علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24884  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24885  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24886  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24887  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 
 روزانه 24888  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24889  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24890  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 

 -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم 
 روزانه 24891  مالثاني اهواز

 روزانه 24892  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24893  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 روزانه 24894  دانشگاه فردوسي مشهد دام علوم دامي گرايش تغذيه 4 - 
 روزانه 24895  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24896  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24897  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24898  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ش تغذيه دامعلوم دامي گراي 3 - 
 روزانه 24899  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 روزانه 24900  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24901  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24902  دانشگاه ايالم تغذيه طيورعلوم دامي گرايش  3 - 
 روزانه 24903  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24904  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24905  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 ذيه طيورعلوم دامي گرايش تغ 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 روزانه 24906  طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 24907  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
ل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصي

 روزانه 24909  طبيعي كرج)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
ه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در دانشگا

 روزانه 24908  پاكدشت)
 روزانه 24910  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24911  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24912  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24913  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24914  دانشگاه شهركرد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24915  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 روزانه 24916  يرازدانشگاه ش علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 24917  مالثاني اهواز

 روزانه 24918  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24919  اورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كش علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24920  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 روزانه 24921  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24922  دانشگاه گنبد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24923  رشت -دانشگاه گيالن  تغذيه طيورعلوم دامي گرايش  4 - 
 روزانه 24924  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24925  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24926  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24927  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 روزانه 24928  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 - 
 روزانه 24929  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 

زي و منابع دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاور
 روزانه 24930  طبيعي اهر)

 روزانه 24931  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24932  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 روزانه 24933  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 
 نوبت دوم 24934  دانشگاه اراك يش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرا 2 - 
 نوبت دوم 24935  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24936  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24937  دانشگاه بيرجند ح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصال 2 - 
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24939  طبيعي اهر)

 نوبت دوم 24938  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور علوم دامي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 24941  پاكدشت)

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24940  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24942  دانشگاه زابل ح دام و طيورعلوم دامي گرايش ژنتيك و اصال 2 - 
 نوبت دوم 24943  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24944  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24945  نشگاه صنعتي اصفهاندا علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24946  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24947  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24948  دانشگاه فردوسي مشهد رايش ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گ 1 - 
 نوبت دوم 24949  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24950  دانشگاه ياسوج علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24951  دانشگاه اراك ام و طيورعلوم دامي گرايش فيزيولوژي د 2 - 
 نوبت دوم 24952  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24953  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24954  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24955  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24956  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 24957  تدانشگاه جيرف علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 نوبت دوم 24958  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24959  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24960  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1م دام و طيور (كد ضريب علو - 1309ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 24961  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - 
 نوبت دوم 24962  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24963  دانشگاه فردوسي مشهد علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم 24964  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 2 - 
 نوبت دوم 24965  خرم آباد -دانشگاه لرستان  لوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيورع 3 - 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

اردبيل (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 24966  كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)

 نوبت دوم 24967  دانشگاه ياسوج و طيورعلوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  3 - 
 نوبت دوم 24968  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24969  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24970  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24971  دانشگاه بيرجند ذيه دامعلوم دامي گرايش تغ 2 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 24972  طبيعي اهر)

 نوبت دوم 24973  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 

تحصيل پرديس ابوريحان واقع در  دانشگاه تهران (محل
 نوبت دوم 24974  پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24975  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 24976  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24977  اه زابلدانشگ علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24978  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24979  دانشگاه سمنان علوم دامي گرايش تغذيه دام 7 - 
 نوبت دوم 24980  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24981  اه صنعتي اصفهاندانشگ علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24982  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - 
 نوبت دوم 24983  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - 
 نوبت دوم 24984  ددانشگاه فردوسي مشه علوم دامي گرايش تغذيه دام 1 - 
 نوبت دوم 24985  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24986  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - 
 نوبت دوم 24987  دانشگاه اراك علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24988  ميهدانشگاه ارو علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24989  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24990  دانشگاه بيرجند علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24991  دانشگاه تبريز علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 

گاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع دانش
 نوبت دوم 24992  طبيعي اهر)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 24993  پاكدشت)

 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 24994  بيعي كرج)ط
 نوبت دوم 24995  دانشگاه جيرفت علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 24996  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24997  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24998  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - 
 نوبت دوم 24999  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 25000  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 25001  هددانشگاه فردوسي مش علوم دامي گرايش تغذيه طيور 1 - 
 نوبت دوم 25002  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 25003  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 25004  دانشگاه مالير علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 25005  انشگاه ياسوجد علوم دامي گرايش تغذيه طيور 3 - 
 نوبت دوم 25006  مجتمع آموزش عالي سراوان علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - 
 نوبت دوم 25007  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 علوم دامي گرايش زنبور عسل 3 - 

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 25008  طبيعي اهر)

 نوبت دوم 25009  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 25010  دانشگاه زنجان علوم دامي گرايش زنبور عسل 2 - 
 نوبت دوم 25011  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1ريب علوم دام و طيور (كد ض - 1309ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 25012  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25013  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي

 پرديس خودگردان 25014  رشت -دانشگاه گيالن  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25015  دانشگاه اروميه وم دامي گرايش تغذيه دامعل 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25016  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه دام 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25017  ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25018  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم دامي گرايش تغذيه دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25019  دانشگاه اروميه علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25020  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش تغذيه طيور 4 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 پرديس خودگردان 25021  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم دامي گرايش تغذيه طيور 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25022  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گرايش تغذيه طيورعلوم دامي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25023  دانشگاه زابل علوم دامي گرايش زنبور عسل 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

نورپيام  25024 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 -   

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 3 - فقط مرد
مركز تربت  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 25025  حيدريه
 غيرانتفاعي 25026  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  علوم دامي گرايش تغذيه دام 5 - 
 غيرانتفاعي 25027  شهرقايم -موسسه غيرانتفاعي صالحان  علوم دامي گرايش تغذيه طيور 5 - 

 ) 1علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311
 روزانه 25028  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 -  
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 25029  يي شهرستان نور)طبيعي و علوم دريا

 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25030  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل 

 روزانه 25031  طبيعي كرج)
 روزانه 25032  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 روزانه 25033  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 روزانه 25034  دانشگاه زابل لوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيانع 4 - 
 روزانه 25035  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

 روزانه 25036  دانشگاه شيراز علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25037  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 25038  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 روزانه 25039  لوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه ع علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 25040  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 25041  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 روزانه 25042  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 روزانه 25043  دانشگاه گنبد علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 

منابع رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه گيالن 
 روزانه 25044  طبيعي صومعه سرا)

 روزانه 25045  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 نوبت دوم 25046  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 2 - 
 رش آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرو 2 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 25047  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25048  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25049  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايش تكثير و پرورش آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گر 5 - 
 نوبت دوم 25050  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 نوبت دوم 25051  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 نوبت دوم 25052  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 نوبت دوم 25053  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 
 نوبت دوم 25054  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 نوبت دوم 25055  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
 نوبت دوم 25056  سنندج -دانشگاه كردستان  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 1 - 
 نوبت دوم 25057  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  وم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيانعل 3 - 

 پرديس خودگردان 25058  دانشگاه اروميه علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 بزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آ 4 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 25059  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 پرديس خودگردان 25060  دانشگاه زابل علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25061  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25062  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25063  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

ومد  اول

  - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25064  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25065  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 1 - فاقد خوابگاه
لوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري ع

 محصوالت شيالتي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25066  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

وزانهر 25067  طبيعي كرج)  

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25068  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25069  دانشگاه زابل

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 حصوالت شيالتيم
 روزانه 25070  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25071  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25072  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 روزانه 25073  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25074  طبيعي صومعه سرا)

 - 2 
گرايش فرآوري علوم و مهندسي شيالت 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 25075  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 25076  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 1 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 يمحصوالت شيالت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25077  طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 25078  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 2 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 25079  دانشگاه زابل

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 25080  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 نوبت دوم 25081  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
ايش فرآوري علوم و مهندسي شيالت گر

 محصوالت شيالتي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 پرديس خودگردان 25082  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
رديس خودگردانپ 25083  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 پرديس خودگردان 25084  دانشگاه زابل

 - 5 
علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري 

 محصوالت شيالتي
 غيرانتفاعي 25085  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 

 - 5 
الت گرايش فرآوري علوم و مهندسي شي
 محصوالت شيالتي

 غيرانتفاعي 25086  قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 

 ) 3علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -    روزانه 25087  دانشگاه اروميه
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -  ران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه ته

 روزانه 25088  طبيعي كرج)
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 25089  دانشگاه شهركرد
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 25090  دانشگاه صنعتي اصفهان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 25091  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 25092  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   روزانه 25093  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 25094  سنندج -دانشگاه كردستان 
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 25095  دانشگاه گنبد
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -  ده منابع رشت (محل تحصيل دانشك -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25096  طبيعي صومعه سرا)
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
زيانشناسي آبعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   روزانه 25097  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 2 -   نوبت دوم 25098  دانشگاه اروميه
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25099  طبيعي كرج)
شناسي آبزيانم و مهندسي شيالت گرايش بومعلو 4 -   نوبت دوم 25100  دانشگاه صنعتي اصفهان
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   نوبت دوم 25101  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 4 -   نوبت دوم 25102  ع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و مناب
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 1 -   نوبت دوم 25103  سنندج -دانشگاه كردستان 
شناسي آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش بوم 3 -   نوبت دوم 25104  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 ) 4علوم و مهندسي شيالت (كد ضريب  - 1311

  - 3 
لوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و ع

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 25105  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 25106  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 25107  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 روزانه 25108  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 25109  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 - 4 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 25110  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و 

 برداري آبزيانبهره
 نوبت دوم 25111  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 5 
يش صيد و علوم و مهندسي شيالت گرا

 برداري آبزيانبهره
 غيرانتفاعي 25112  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 

 ) 1هاي سلولزي (كد ضريب مهندسي صنايع چوب و فرآورده - 1312
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 5 -  در وزارت آموزش و پرورش
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گنوسلولزيهاي ليگرايش كامپوزيت
 روزانه 25113  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 2 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25114  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 2 - فاقد خوابگاه
هاي سلولزي چوب و فرآورده مهندسي صنايع

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25115  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
ورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشا

 روزانه 25116  طبيعي كرج)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 25117  دانشگاه زابل

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 تهران (محل تحصيل پرديس -دانشگاه شهيد بهشتي 

 روزانه 25118  زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 25119  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 25120  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 روزانه 25121  دانشگاه گنبد

 - 1 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
شكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دان

 نوبت دوم 25122  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 2 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25123  طبيعي كرج)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت گرايش
 نوبت دوم 25124  دانشگاه زابل

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 25125  زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 3 
سلولزي  هايمهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 25126  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 نوبت دوم 25127  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي سلولزي (كد ضريب و فرآوردهمهندسي صنايع چوب  - 1312ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
حل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (م

 پرديس خودگردان 25128  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 پرديس خودگردان 25129  دانشگاه زابل

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 هاي ليگنوسلولزيگرايش كامپوزيت
 پرديس خودگردان 25130  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

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

  - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
ل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (مح

 روزانه 25131  طبيعي كرج)

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
 روزانه 25132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
 روزانه 25133  و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي 

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش بيولوژي و آناتومي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25134  طبيعي كرج)

 - 2 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
حصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل ت

 نوبت دوم 25135  طبيعي كرج)

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
 نوبت دوم 25136  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش حفاظت و اصالح
 نوبت دوم 25137  و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي

 - 2 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش بيولوژي و آناتومي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25138  طبيعي كرج)

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

  - 2 
هاي سلولزي ب و فرآوردهمهندسي صنايع چو

 گرايش صنايع سلولزي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25139  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 2 - فاقد خوابگاه
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25140  و علوم دريايي شهرستان نور) طبيعي

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25141  طبيعي كرج)

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
تهران (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه شهيد بهشتي

 روزانه 25142  زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 روزانه 25143  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 روزانه 25144  ه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگا

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 روزانه 25145  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 روزانه 25146  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 3 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 مديريت صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25147  طبيعي كرج)

 - 1 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
محل تحصيل دانشكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (

 نوبت دوم 25148  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 2 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25149  طبيعي كرج)

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 ش صنايع سلولزيگراي
تهران (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 25150  زيراب واقع در سوادكوه مازندران)

 - 5 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25151  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25152  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 نوبت دوم 25153  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 نايع سلولزيگرايش ص
 نوبت دوم 25154  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
هاي سلولزي گرايش مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 مديريت صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25155  طبيعي كرج)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3هاي سلولزي (كد ضريب دهمهندسي صنايع چوب و فرآور - 1312ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
ابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده من

 پرديس خودگردان 25156  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

 گرايش صنايع سلولزي
 پرديس خودگردان 25157  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي سلولزي و فرآوردهمهندسي صنايع چوب 
 گرايش صنايع سلولزي

 پرديس خودگردان 25158  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 ) 1علوم و مهندسي صنايع غذايي (كد ضريب  - 1313
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -    روزانه 25159  دانشگاه اروميه
گرايش صنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي 4 -   روزانه 25160  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25161  پاكدشت)
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -   روزانه 25162  دانشگاه زابل
ندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم و مه 4 -   روزانه 25163  دانشگاه زنجان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 -   روزانه 25164  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -   -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25165  مالثاني اهواز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -   روزانه 25166  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 -   روزانه 25167  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   روزانه 25168  گاه اروميهدانش
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   روزانه 25169  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25170  طبيعي كرج)
غذايي گرايش شيمي مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع  3 -   روزانه 25171  دانشگاه زابل

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه 25172  دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   روزانه 25173  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   روزانه 25174  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   روزانه 25175  دانشگاه فردوسي مشهد
 - 4 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 واد غذاييفناوري مزيست

 روزانه 25176  دانشگاه اروميه

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 25177  دانشگاه تبريز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 25178  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 25179  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25180  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 25181  م كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علو

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 روزانه 25182  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25183  دانشگاه اروميه

 - 5 
يش فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرا

 مواد غذايي
همدان (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه بوعلي سينا 

 روزانه 25184  علوم و صنايع غذايي بهار)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25185  دانشگاه تبريز

 - 6 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
ت مدرس (محل تحصيل دانشكده دانشگاه تربي

 روزانه 25186  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 1 - فاقد خوابگاه
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25187  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 3 
ي گرايش فناوري علوم و مهندسي صنايع غذاي

 مواد غذايي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
  طبيعي كرج)

 روزانه 25188

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25189  دانشگاه جهرم

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
زانهرو 25190  دانشگاه زابل  
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25191  دانشگاه زنجان

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25192  دانشگاه شيراز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25193  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 7 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 د غذاييموا
 روزانه 25194  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25195  مالثاني اهواز

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25196  يعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طب

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25197  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25198  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
يش فناوري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرا

 مواد غذايي
 روزانه 25199  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 روزانه 25200  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 -   نوبت دوم 25201  دانشگاه اروميه
يع غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم و مهندسي صنا 4 -   نوبت دوم 25202  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 25203  پاكدشت)
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 -   نوبت دوم 25204  دانشگاه زابل
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 -   نوبت دوم 25205  دانشگاه زنجان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 3 -   نوبت دوم 25206  دانشگاه صنعتي اصفهان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -   نوبت دوم 25207  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 2 -   نوبت دوم 25208  دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 3 -   نوبت دوم 25209  دانشگاه اروميه
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 4 -   نوبت دوم 25210  دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25211  طبيعي كرج)
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 2 -   نوبت دوم 25212  دانشگاه زابل
شيمي مواد غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 1 -   نوبت دوم 25213  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 1 -   نوبت دوم 25214  دانشگاه فردوسي مشهد
 - 2 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 فناوري مواد غذاييزيست

 نوبت دوم 25215  دانشگاه اروميه

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 25216  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 25217  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 25218  ندانشگاه صنعتي اصفها

 - 1 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 25219  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 نوبت دوم 25220  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
غذايي گرايش فناوري علوم و مهندسي صنايع 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25221  دانشگاه اروميه

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
همدان (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه بوعلي سينا 

 نوبت دوم 25222  علوم و صنايع غذايي بهار)

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 يمواد غذاي
 نوبت دوم 25223  دانشگاه تبريز

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25224  طبيعي كرج)

 - 3 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25225  دانشگاه جهرم

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25226  دانشگاه زابل

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25227  دانشگاه زنجان

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25228  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
وبت دومن 25229  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25230  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25231  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 2 
غذايي گرايش فناوري  علوم و مهندسي صنايع

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25232  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 نوبت دوم 25233  رشت -دانشگاه گيالن 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 4 -  پرديس خودگردان 25234  يزدانشگاه تبر

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 

 فناوري مواد غذاييزيست
 پرديس خودگردان 25235  دانشگاه تبريز

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 4 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 پرديس خودگردان 25236  گاه تبريزدانش

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 
 مواد غذايي

 پرديس خودگردان 25237  دانشگاه شيراز

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناور

 مواد غذايي
 پرديس خودگردان 25238  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 5 -   غيرانتفاعي 25239  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 5 -   غيرانتفاعي 25240  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 5 -   غيرانتفاعي 25241  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 5 -   غيرانتفاعي 25242  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا 
ييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذا 5 -   غيرانتفاعي 25243  موسسه غيرانتفاعي مهر آيينـ  بندرانزلي
 - 5 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش 
 فناوري مواد غذاييزيست

 غيرانتفاعي 25244  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 
محل انجام رساله در پژوهشكده علوم و 
فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي واقع 

 در مشهد
- 5 

و مهندسي صنايع غذايي گرايش  علوم
 فناوري مواد غذاييزيست

 غيرانتفاعي 25245  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 غيرانتفاعي 25246  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 - 5 
وري علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فنا

 مواد غذايي
 غيرانتفاعي 25247  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 غيرانتفاعي 25248  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 

 - 5 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 

 مواد غذايي
 غيرانتفاعي 25249  قايمشهر -تجن موسسه غيرانتفاعي 

محل انجام رساله در پژوهشكده علوم و 
فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي واقع 

 در مشهد
- 5 

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري 
 مواد غذايي

 غيرانتفاعي 25250  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 ) 1 شناسي كشاورزي (كد ضريبحشره - 1314
 روزانه 25251  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 6 -  
 روزانه 25252  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25253  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 شناسي كشاورزيحشره 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 25254  كرمان

 شناسي كشاورزيحشره 6 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25255  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25256  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 ي كشاورزيشناسحشره 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25258  طبيعي كرج)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي كشاورزي (كد ضريب حشره - 1314ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 شناسي كشاورزيحشره 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25257  پاكدشت)
 روزانه 25259  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25260  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25261  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 روزانه 25262  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 25263  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 25264  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25265  تبريز -ربايجان دانشگاه شهيد مدني آذ شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 روزانه 25266  دانشگاه شيراز شناسي كشاورزيحشره 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25267  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 روزانه 25268  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 شناسي كشاورزيحشره 7 - 

 -علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه 
 روزانه 25269  مالثاني اهواز

 روزانه 25270  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25271  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25272  وسي مشهددانشگاه فرد شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 25273  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25274  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 روزانه 25275  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
 روزانه 25276  دبيلار -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25277  دانشگاه مراغه شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25278  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 روزانه 25279  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25280  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25281  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره 6 - 
 نوبت دوم 25282  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 شناسي كشاورزيحشره 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 نوبت دوم 25283  كرمان

 شناسي كشاورزيحشره 2 - 
يس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد

 نوبت دوم 25284  طبيعي كرج)

 شناسي كشاورزيحشره 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 25285  پاكدشت)
 نوبت دوم 25286  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره 4 - 
منوبت دو 25287  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره 4 -   
 نوبت دوم 25288  دانشگاه زنجان شناسي كشاورزيحشره 2 - 

 نوبت دوم 25289  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي كشاورزيحشره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 25290  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي كشاورزيحشره 5 - 
 نوبت دوم 25291  فهاندانشگاه صنعتي اص شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 25292  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25293  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 25294  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25295  دانشگاه فردوسي مشهد سي كشاورزيشناحشره 2 - 
 نوبت دوم 25296  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي كشاورزيحشره 3 - 
 نوبت دوم 25297  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 7 - 
 نوبت دوم 25298  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره 2 - 
 نوبت دوم 25299  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ورزيشناسي كشاحشره 5 - 
 نوبت دوم 25300  دانشگاه ياسوج شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 پرديس خودگردان 25301  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25302  نشگاه زابلدا شناسي كشاورزيحشره 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25303  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25304  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي كشاورزيحشره 5 - 

 ) 1 شناسي گياهي (كد ضريببيماري - 1315
 روزانه 25305  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 6 -  
 روزانه 25306  دانشگاه ايالم شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25307  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25308  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25309  گاه تبريزدانش شناسي گياهيبيماري 7 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1شناسي گياهي (كد ضريب بيماري - 1315ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 شناسي گياهيبيماري 6 - 
ه دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكد

 روزانه 25310  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي گياهيبيماري 1 - فاقد خوابگاه
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25311  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 شناسي گياهيبيماري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25312  پاكدشت)

 شناسي گياهيبيماري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25313  طبيعي كرج)
 روزانه 25314  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25315  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25316  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25317  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25318  دانشگاه شهركرد شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25319  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25320  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25321  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهييماريب 5 - 

 روزانه 25322  دانشگاه شيراز شناسي گياهيبيماري 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25323  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25324  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع  شناسي گياهيبيماري 7 - 
 روزانه 25325  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25326  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25327  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25328  رشت -گيالن دانشگاه  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 روزانه 25329  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25330  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25331  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 روزانه 25332  ه ياسوجدانشگا شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25333  دانشگاه اروميه شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25334  دانشگاه ايالم شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25335  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25336  دانشگاه بيرجند شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25337  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 6 - 
 شناسي گياهيبيماري 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 نوبت دوم 25338  پاكدشت)

 شناسي گياهيبيماري 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25339  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25340  دانشگاه جيرفت شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25341  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25342  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25343  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25344  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر شناسي گياهيبيماري 1 - 
 نوبت دوم 25345  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25346  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 3 - 
 نوبت دوم 25347  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - 
 نوبت دوم 25348  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اسي گياهيشنبيماري 1 - 
 نوبت دوم 25349  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 2 - 
 نوبت دوم 25350  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25351  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 4 - 
 نوبت دوم 25352  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 نوبت دوم 25353  دانشگاه ياسوج شناسي گياهيبيماري 4 - 

 پرديس خودگردان 25354  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25355  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25356  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهيبيماري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25357  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25358  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25359  كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي گياهيبيماري 5 - 
 غيرانتفاعي 25360  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  شناسي گياهيبيماري 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 356  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

  - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25361  دانشگاه اردكان

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 روزانه 25362  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 1 - فاقد خوابگاه
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

شكده منابع دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دان
 روزانه 25363  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 25364  طبيعي كرج)

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25365  سبزوار -گاه حكيم سبزواري دانش

 - 5 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25366  دانشگاه شهركرد

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25367  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25368  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25369  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 7 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25370  فردوسي مشهد دانشگاه

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25371  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 
وزانهر 25372  طبيعي صومعه سرا)  

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25373  دانشگاه مالير

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 روزانه 25374  دانشگاه يزد

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25375  دانشگاه اراك

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25376  دانشگاه اردكان

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25377  دانشگاه بيرجند

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25378  دانشگاه زابل

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25379  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25380  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 - 4 
رزيابي و زيست گرايش اعلوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25381  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25382  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
هروزان 25383  سنندج -دانشگاه كردستان   

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25384  طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 روزانه 25385  دانشگاه مالير

 - 3 
 ش آلودگيزيست گرايعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25386  دانشگاه اراك

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25387  دانشگاه اردكان

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25388  دانشگاه بيرجند

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 يط زيستمح
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25389  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 1 - فاقد خوابگاه
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 روزانه 25390  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317دامه ا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
يس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد

 روزانه 25391  طبيعي كرج)

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25392  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25393  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
 زيست گرايش آلودگييطعلوم و مهندسي مح

 محيط زيست
 روزانه 25394  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25395  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25396  دانشگاه كاشان

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25397  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
رشت (محل تحصيل دانشكده منابع  -دانشگاه گيالن 

 روزانه 25398  طبيعي صومعه سرا)

 - 3 
 لودگيزيست گرايش آعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25399  دانشگاه مالير

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 روزانه 25400  دانشگاه يزد

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 نوبت دوم 25401  نور) طبيعي و علوم دريايي شهرستان

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 25402  طبيعي كرج)

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

بت دومنو 25403  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25404  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25405  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط

 اظت تنوع زيستيحف
 نوبت دوم 25406  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25407  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25408  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25409  دانشگاه مالير

 - 2 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 نوبت دوم 25410  دانشگاه يزد

 - 2 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25411  گاه اراكدانش

 - 2 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25412  دانشگاه بيرجند

 - 5 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25413  دانشگاه زابل

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 ينآمايش سرزم
 نوبت دوم 25414  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25415  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25416  دانشگاه كاشان

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و هندسي محيطعلوم و م

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25417  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
زيست گرايش ارزيابي و علوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 نوبت دوم 25418  دانشگاه مالير

 - 2 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25419  دانشگاه اراك

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1علوم و مهندسي محيطزيست (كد ضريب  - 1317دامه ا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
منوبت دو 25420  دانشگاه بيرجند  

 - 1 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 

 نوبت دوم 25421  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 - 2 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25422  رج)طبيعي ك

 - 2 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25423  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 1 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25425  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 1 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25426  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25427  دانشگاه كاشان

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيندسي محيطعلوم و مه

 محيط زيست
 نوبت دوم 25428  دانشگاه مالير

 - 3 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 نوبت دوم 25429  دانشگاه يزد

 - 5 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع 
 پرديس خودگردان 25430  بيعي و علوم دريايي شهرستان نور)ط

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 پرديس خودگردان 25431  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع  دانشگاه

 پرديس خودگردان 25432  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 پرديس خودگردان 25433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
رايش ارزيابي و زيست گعلوم و مهندسي محيط

 آمايش سرزمين
 پيام نور 25434  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 5 
زيست گرايش مديريت و علوم و مهندسي محيط
 حفاظت تنوع زيستي

 غيرانتفاعي 25435  مينودشت -موسسه غير انتفاعي ميالد گلستان 

 - 5 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 تمحيط زيس
 غيرانتفاعي 25436  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 

 - 5 
 زيست گرايش آلودگيعلوم و مهندسي محيط

 محيط زيست
 غيرانتفاعي 25437  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 

 ) 1مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -    روزانه 25438  گاه اروميهدانش
 روزانه 25439  دانشگاه ايالم مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 روزانه 25440  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
وزانهر 25441  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   

 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 5 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25442  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25444  پاكدشت)

 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25443  طبيعي كرج)
 روزانه 25445  دانشگاه جيرفت مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 5 - 
 روزانه 25446  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25447  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 روزانه 25448  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25449  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 

 روزانه 25450  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25451  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 

 -علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه 
 روزانه 25452  مالثاني اهواز

 روزانه 25453  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 روزانه 25454  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25455  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 روزانه 25456  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 روزانه 25457  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 روزانه 25458  دبيلار -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 نوبت دوم 25459  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 
 نوبت دوم 25460  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
بت دومنو 25461  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 -   

 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 25463  پاكدشت)

 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25462  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25464  دانشگاه جيرفت دسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساختمهن 5 - 
 نوبت دوم 25465  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 3 - 
 نوبت دوم 25466  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 4 - 
 نوبت دوم 25467  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 - 
 نوبت دوم 25468  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 1 - 
 نوبت دوم 25469  بادخرم آ -دانشگاه لرستان  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت 2 - 

 ) 2مهندسي مكانيك بيوسيستم (كد ضريب  - 1319

  - 3 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25470  دانشگاه ايالم

 - 2 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25471  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي رايش انرژيمهندسي مكانيك بيوسيستم گ

 تجديدپذير
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25472  پاكدشت)

 - 4 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25473  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 3 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25474  دانشگاه شهركرد

 - 3 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25475  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25476  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 رتجديدپذي
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25477  مالثاني اهواز

 - 4 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25478  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25479  و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي

 - 4 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25480  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25481  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
اي همهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 روزانه 25482  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25483  دانشگاه اروميه

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25484  دانشگاه ايالم

 - 4 
فناوري پس مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش 

 از برداشت
 روزانه 25485  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25486  دانشگاه تبريز

 - 6 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25487  طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 روزانه 25488  پاكدشت)

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25489  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2بيوسيستم (كد ضريب مهندسي مكانيك  - 1319ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25490  دانشگاه شهركرد

 - 4 
ستم گرايش فناوري پس مهندسي مكانيك بيوسي

 از برداشت
 روزانه 25491  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25492  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25493  زدانشگاه شيرا

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25494  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25495  مالثاني اهواز

 - 4 
تم گرايش فناوري پس مهندسي مكانيك بيوسيس

 از برداشت
 روزانه 25496  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25497  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 4 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25498  دوسي مشهددانشگاه فر

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25499  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 روزانه 25500  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 برداشت از
 روزانه 25501  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 نوبت دوم 25502  دانشگاه تبريز

 - 2 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

دوم نوبت 25503  پاكدشت)  

 - 3 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 نوبت دوم 25504  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
هاي مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي

 تجديدپذير
 نوبت دوم 25505  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
هاي رايش انرژيمهندسي مكانيك بيوسيستم گ

 تجديدپذير
 نوبت دوم 25506  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25507  دانشگاه اروميه

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25508  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
كانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس مهندسي م
 از برداشت

 نوبت دوم 25509  دانشگاه تبريز

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 25511  پاكدشت)

 - 2 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
اه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگ

 نوبت دوم 25510  طبيعي كرج)

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25512  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 3 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25513  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25514  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 - 1 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس 

 از برداشت
 نوبت دوم 25515  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
پس مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري 

 از برداشت
 نوبت دوم 25516  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 ) 1مديريت و كنترل بيابان (كد ضريب  - 1321
 روزانه 25517  دانشگاه اردكان مديريت و كنترل بيابان 5 -  
 روزانه 25518  دانشگاه اروميه مديريت و كنترل بيابان 6 - 
 روزانه 25519  دانشگاه ايالم مديريت و كنترل بيابان 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مديريت و كنترل بيابان (كد ضريب  - 1321ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع

 روزانه 25520  طبيعي كرج)
 روزانه 25521  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25522  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25523  دانشگاه شهركرد مديريت و كنترل بيابان 4 - 

 روزانه 25524  دانشگاه شيراز مديريت و كنترل بيابان 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25525  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25526  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25527  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25528  شاندانشگاه كا مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 روزانه 25529  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 روزانه 25530  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان 6 - 
 روزانه 25531  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 مديريت و كنترل بيابان 2 - 

پرديس كشاورزي و منابع  دانشگاه تهران (محل تحصيل
 نوبت دوم 25532  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25533  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25534  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان 7 - 
 نوبت دوم 25535  دانشگاه صنعتي اصفهان مديريت و كنترل بيابان 3 - 
 نوبت دوم 25536  نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندا مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25537  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت و كنترل بيابان 2 - 
 نوبت دوم 25538  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان 5 - 
 نوبت دوم 25539  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان 1 - 
 نوبت دوم 25540  دانشگاه يزد ت و كنترل بيابانمديري 2 - 
 نوبت دوم 25541  مجتمع آموزش عالي سراوان مديريت و كنترل بيابان 5 - 

 پرديس خودگردان 25542  دانشگاه زابل مديريت و كنترل بيابان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322

  - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25543  دانشگاه ايالم

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25544  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25545  انشگاه تبريزد

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25546  دانشگاه شهركرد

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25547  مالثاني اهواز

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25548  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 7 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25549  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 روزانه 25550  اردبيل -انشگاه محقق اردبيلي د

 روزانه 25551  دانشگاه ايالم مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 - 
 روزانه 25552  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 4 - 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 6 - 

ن (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهرا
 روزانه 25553  طبيعي كرج)

 روزانه 25554  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 5 - 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
انهروز 25555  مالثاني اهواز  

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت 

 و مديريت پسماند
 روزانه 25556  دانشگاه ايالم

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي (كد ضريب  - 1322ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
يليدوره تحص  تحصيل

دوم  اول

 - 4 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت 

 و مديريت پسماند
 روزانه 25557  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت 

 و مديريت پسماند
 روزانه 25558  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
يش مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرا

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25559  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25560  دانشگاه تبريز

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
ت دومنوب 25561  دانشگاه فردوسي مشهد  

 - 5 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش 

 هامديريت و تحليل سامانه
 نوبت دوم 25562  رشت -دانشگاه گيالن 

 نوبت دوم 25563  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 1 - 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 2 - 

تحصيل پرديس كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل 
 نوبت دوم 25564  طبيعي كرج)

 - 1 
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت 

 و مديريت پسماند
 نوبت دوم 25565  دانشگاه فردوسي مشهد

ام نورپي 25566  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي 3 -   

 ) 1اكوهيدرولوژي (كد ضريب  - 1323

 روزانه 25567  دانشگاه تهران اكوهيدرولوژي 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 اكوهيدرولوژي 7 - 

 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 25568  مالثاني اهواز

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم 25569  دانشگاه تهران رولوژياكوهيد 3 -

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324
 روزانه 25570  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 7 -  
 روزانه 25571  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25572  قزوين -) دانشگاه بين المللي امام خميني (ره  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25573  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته 
 روزانه 25574  كرمان

 بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 

 روزانه 25575  هران كرج)كشاورزي واقع در اتوبان ت

 روزانه 25576  دانشگاه تربيت مدرس بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - فاقد خوابگاه
 بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 
 روزانه 25578  پاكدشت)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
نابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و م

 روزانه 25577  طبيعي كرج)
 روزانه 25579  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25580  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25581  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 

 روزانه 25582  تهران -د دانشگاه شاه بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 25583  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25584  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25586  تبريز -بايجان دانشگاه شهيد مدني آذر بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 روزانه 25587  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25588  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25589  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 

 -اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگ
 روزانه 25590  مالثاني اهواز

 روزانه 25591  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25592  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1زي (كد ضريب بيوتكنولوژي كشاور - 1324ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25593  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25594  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25595  دانشگاه گنبد بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25596  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25597  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 روزانه 25598  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25599  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 روزانه 25600  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - 
 روزانه 25601  دانشكده كشاورزي شيروان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 نوبت دوم 25602  دانشگاه اروميه بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25603  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ورزيبيوتكنولوژي كشا 4 - 

 نوبت دوم 25604  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25605  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

فته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشر
 نوبت دوم 25606  كرمان

 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در 

 نوبت دوم 25608  پاكدشت)

 بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم 25607  طبيعي كرج)
 نوبت دوم 25609  ابلدانشگاه ز بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25610  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 

 نوبت دوم 25611  تهران -دانشگاه شاهد  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 25612  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25613  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25614  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25615  دانشگاه صنعتي اصفهان بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 
 نوبت دوم 25616  دانشگاه صنعتي شاهرود بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25617  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري كشاورزي بيوتكنولوژي 7 - 
 نوبت دوم 25618  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم 25619  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم 25620  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25621  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 نوبت دوم 25622  دانشگاه يزد بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 
 نوبت دوم 25623  دانشكده كشاورزي شيروان بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 پرديس خودگردان 25624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يبيوتكنولوژي كشاورز 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25625  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 25626  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 
 غيرانتفاعي 25627  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 
 غيرانتفاعي 25628  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - 

 ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325
 روزانه 25629  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 5 -  
 روزانه 25630  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25631  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 6 - 
 روزانه 25632  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 3 - 
 توسعه روستايي 5 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 25633  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 توسعه روستايي 4 - 
س كشاورزي و منابع دانشگاه تهران (محل تحصيل پردي

 روزانه 25634  طبيعي كرج)
 روزانه 25635  كرمانشاه -دانشگاه رازي  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25636  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25637  دانشگاه شهركرد توسعه روستايي 3 - 
 روزانه 25638  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 5 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1توسعه روستايي (كد ضريب  - 1325ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 توسعه روستايي 7 - 
 -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 25639  مالثاني اهواز
 روزانه 25640  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 6 - 
 روزانه 25641  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 3 - 
 روزانه 25642  رشت -دانشگاه گيالن  توسعه روستايي 7 - 
 روزانه 25643  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 5 - 
 روزانه 25644  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25645  دانشگاه ايالم توسعه روستايي 4 - 
 نوبت دوم 25646  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25647  دانشگاه بيرجند توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25648  دانشگاه تبريز توسعه روستايي 2 - 
 توسعه روستايي 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 25649  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25650  دانشگاه زنجان توسعه روستايي 2 - 
 نوبت دوم 25651  دانشگاه صنعتي اصفهان توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25652  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري توسعه روستايي 3 - 
 نوبت دوم 25653  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان توسعه روستايي 1 - 

 نوبت دوم 25654  رشت -دانشگاه گيالن  توسعه روستايي 5 - 
 نوبت دوم 25655  خرم آباد -دانشگاه لرستان  توسعه روستايي 4 - 
 نوبت دوم 25656  دانشگاه ياسوج توسعه روستايي 2 - 
 توسعه روستايي 5 - 

دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده 
 پرديس خودگردان 25657  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 پيام نور 25658  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  توسعه روستايي 3 - 
رانتفاعيغي 25659  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  توسعه روستايي 5 -   

 ) 1مديريت كشاورزي (كد ضريب  - 1327

 مديريت كشاورزي 4 -  
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 

 روزانه 25660  طبيعي كرج)
 روزانه 25661  دانشگاه شهركرد مديريت كشاورزي 4 - 
 روزانه 25662  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كشاورزي 5 - 
 ديريت كشاورزيم 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 25663  طبيعي كرج)

 ) 1مهندسي فضاي سبز (كد ضريب  - 1328
 روزانه 25664  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 7 -  
 مهندسي فضاي سبز 3 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 روزانه 25665  طبيعي كرج)

 روزانه 25666  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 4 - 
 نوبت دوم 25667  دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز 5 - 
 مهندسي فضاي سبز 2 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع 
 نوبت دوم 25668  طبيعي كرج)

 نوبت دوم 25669  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي فضاي سبز 1 - 
 غيرانتفاعي 25670  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  مهندسي فضاي سبز 5 - 
 غيرانتفاعي 25671  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي فضاي سبز 5 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هنررشته محل كد -5جدول شماره 
  ) 1ي و مديريت شهري (كد ضريب اريزي شهري، منطقهمجموعه برنامه - 1350

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25672  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 8 -  
هروزان 25673  دانشگاه بجنورد ريزي شهريبرنامه 15 -   
 روزانه 25674  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25675  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25676  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 5 - 

 روزانه 25677  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريبرنامه 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25678  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25679  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 7 - 

 روزانه 25680  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25681  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25682  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 روزانه 25683  سنندج -دانشگاه كردستان  ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25684  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 12 - 
 روزانه 25685  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 10 - 
 روزانه 25686  دانشگاه هنر ريزي شهرينامهبر 12 - 
 روزانه 25687  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 18 - 
 روزانه 25688  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 6 - 
 روزانه 25689  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 روزانه 25690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 7 - 

 روزانه 25691  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 8 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25692  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 روزانه 25693  رشت -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 12 - 
 روزانه 25694  يزددانشگاه  ايريزي منطقهبرنامه 6 - 
 روزانه 25695  دانشگاه تهران مديريت شهري 5 - 
 روزانه 25696  دانشگاه هنر مديريت شهري 12 - 
 نوبت دوم 25697  دانشگاه اروميه ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25698  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25699  دانشگاه تبريز زي شهريريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25700  دانشگاه تهران ريزي شهريبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 25701  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 25702  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي شهريبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 25703  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25704  رشت -دانشگاه گيالن  ريزي شهريبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25705  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي شهريبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25706  دانشگاه هنر اصفهان ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25707  دانشگاه يزد ريزي شهريبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25708  دانشگاه تهران ايريزي منطقهبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 25709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 25710  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايريزي منطقهبرنامه 3 - 
 نوبت دوم 25711  ترش -دانشگاه گيالن  ايريزي منطقهبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 25712  دانشگاه يزد ايريزي منطقهبرنامه 2 - 
 نوبت دوم 25713  دانشگاه تهران مديريت شهري 5 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 25714  دانشگاه تبريز ريزي شهريبرنامه 6 -
 پرديس خودگردان 25715  دانشگاه تربيت مدرس ريزي شهريمهبرنا 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ريزي شهريبرنامه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25716  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 25717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي شهريبرنامه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 25718  دانشگاه شيراز ريزي شهريبرنامه 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25719  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  ريزي شهريبرنامه 12 - 

 پرديس خودگردان 25720  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايريزي منطقهبرنامه 7 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 25721  دانشگاه شيراز ايريزي منطقهبرنامه 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25722  رشت -دانشگاه گيالن  اييزي منطقهربرنامه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 25723  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 - فقط مرد

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 25724  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ريزي شهريبرنامه 15 -
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1اي و مديريت شهري (كد ضريب ريزي شهري، منطقهمجموعه برنامه - 1350مه ادا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25725  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25726  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25727  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25728  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25729  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  ريزي شهرينامهبر 20 - 
 غيرانتفاعي 25730  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25731  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25732  تبريز -غيرانتفاعي سراج  موسسه ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25733  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  ريزي شهريبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 25734  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت شهري 20 - 
اعيغيرانتف 25735  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مديريت شهري 20 -   
 غيرانتفاعي 25736  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25737  گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت شهري 20 - 

مجازي  25738  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  ريزي شهريبرنامه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

مجازي  25739  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت شهري 40 - وزش محورآم
 غيرانتفاعي

 ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351
 روزانه 25740  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 5 -  
هروزان 25741  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 6 -   
 روزانه 25742  دانشگاه تبريز طراحي شهري 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 25743  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 7 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25744  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25745  تربيت مدرسدانشگاه  طراحي شهري 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25746  دانشگاه تهران طراحي شهري 5 - 
 روزانه 25747  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 7 - 

 روزانه 25748  دانشگاه شيراز طراحي شهري 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هروزان 25749  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  طراحي شهري 16 -   
 روزانه 25750  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25751  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي شهري 6 - 
 روزانه 25752  سنندج -دانشگاه كردستان  طراحي شهري 8 - 
 روزانه 25753  دانشگاه هنر طراحي شهري 18 - 
 روزانه 25754  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 11 - 
 روزانه 25755  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 18 - 
 نوبت دوم 25756  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25757  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25758  دانشگاه تبريز طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25759  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  هريطراحي ش 7 - 
 نوبت دوم 25760  دانشگاه تهران طراحي شهري 5 - 
 نوبت دوم 25761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 1 - 
 نوبت دوم 25762  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري 4 - 
 نوبت دوم 25763  سي مشهددانشگاه فردو طراحي شهري 2 - 
 نوبت دوم 25764  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي شهري 6 - 
 نوبت دوم 25765  دانشگاه هنر اصفهان طراحي شهري 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 25766  دانشگاه تبريز طراحي شهري 6 -
 پرديس خودگردان 25767  دانشگاه تربيت مدرس طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 طراحي شهري 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25768  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

خودگردان پرديس 25769  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 25770  دانشگاه شيراز طراحي شهري 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25771  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي شهري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25772  در كرج) حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم(دانشگاه هنر  طراحي شهري 18 - 
 پيام نور 25773  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  طراحي شهري 10 - 

 غيرانتفاعي 25774  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  طراحي شهري 15 - فقط مرد
فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 25775  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  راحي شهريط 15 -

 غيرانتفاعي 25776  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  طراحي شهري 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه طراحي شهري (كد ضريب  - 1351ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25777  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25778  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  طراحي شهري 20 - 
اعيغيرانتف 25779  رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  طراحي شهري 20 -   
 غيرانتفاعي 25780  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25781  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25782  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25783  تبريز -بي اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي ن طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25784  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25785  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25786  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25787  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  طراحي شهري 20 - 
 غيرانتفاعي 25788  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  طراحي شهري 20 - 

مجازي  25789  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  طراحي شهري 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 2د ضريب مجموعه طراحي شهري (ك - 1351
 غيرانتفاعي 25790  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر طراحي فضاهاي آموزشي 20 -  

 ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25791  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 10 -  
 روزانه 25792  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25793  نورددانشگاه بج مهندسي معماري 13 - 
 روزانه 25794  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 7 - 
 روزانه 25795  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25796  تهران -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد مهندسي معماري 14 -
 روزانه 25797  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 3 - 

 روزانه 25798  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 25799  دانشگاه تهران مهندسي معماري 8 - 
 روزانه 25800  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25801  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25802  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 15 - 
 روزانه 25803  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25804  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 9 - 

 روزانه 25805  دانشگاه شيراز مهندسي معماري 14 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25806  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25807  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25808  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي معماري 6 - 
 روزانه 25809  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 18 - 
 روزانه 25810  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25811  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 14 - 
 روزانه 25812  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 19 - 
 روزانه 25813  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 12 - 
 روزانه 25814  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ريمهندسي معما 20 - 
 روزانه 25815  دانشگاه هنر مهندسي معماري 20 - 

 روزانه 25816  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط زن
 روزانه 25817  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 10 - فقط مرد

 روزانه 25818  اصفهاندانشگاه هنر  مهندسي معماري 20 - 
 روزانه 25819  دانشگاه يزد مهندسي معماري 8 - 
 - 8 

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و 
 فرهنگي

 روزانه 25820  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 5 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و 

 بهداشتي
 روزانه 25821  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 25822  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن 8 - 
 روزانه 25823  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 8 - 
 روزانه 25824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 5 - 
 نوبت دوم 25825  دانشگاه اروميه مهندسي معماري 3 - 
 نوبت دوم 25826  دانشگاه ايالم مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25827  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي معماري 3 - 
 نوبت دوم 25828  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1 مجموعه معماري (كد ضريب - 1352ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 25829  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 14 - 
 نوبت دوم 25830  دانشگاه تهران مهندسي معماري 7 - 
 نوبت دوم 25831  دانشگاه زنجان مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25832  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معماري 7 - 
 نوبت دوم 25833  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 1 - 
 نوبت دوم 25834  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معماري 10 - 
 نوبت دوم 25835  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25836  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 - 
 نوبت دوم 25837  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي معماري 4 - 
 نوبت دوم 25838  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 9 - 
 نوبت دوم 25839  بابلسر -دانشگاه مازندران  مهندسي معماري 7 - 
 نوبت دوم 25840  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي معماري 8 - 

 نوبت دوم 25842  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 1 - فقط زن
 نوبت دوم 25841  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري 1 - فقط مرد

 نوبت دوم 25843  دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري 2 - 
 نوبت دوم 25844  دانشگاه يزد سي معماريمهند 3 - 
 - 3 

مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و 
 فرهنگي

 نوبت دوم 25845  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
مهندسي معماري گرايش فضاهاي درماني و 

 بهداشتي
 نوبت دوم 25846  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 25847  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ش مسكنمهندسي معماري گراي 3 - 
 نوبت دوم 25848  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 3 - 
 نوبت دوم 25849  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري 2 - 

 پرديس خودگردان 25850  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي معماري 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 25851  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 25852  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25853  دانشگاه كاشان مهندسي معماري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25854  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي معماري 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25855  در كرج) دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه هنر  مهندسي معماري 20 - 
 پرديس خودگردان 25856  دانشگاه يزد مهندسي معماري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي معماري گرايش معماري آموزشي و 

 فرهنگي
 پرديس خودگردان 25857  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 پرديس خودگردان 25858  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25859  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 25860  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش فناوري - 5 ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
 پيام نور 25861 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي معماري 15 - 
 پيام نور 25862  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي معماري 10 - 
 پيام نور 25863  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
 پيام نور 25864  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 - 
ام نورپي 25865  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي معماري 15 -   
 غيرانتفاعي 25866  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25867  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25868  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مهندسي معماري 20 - 

 غيرانتفاعي 25869  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  معماري مهندسي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 25870  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25871  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25872  مشهد -خيام دانشگاه غيرانتفاعي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25873  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25874  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25875  آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25876  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عماريمهندسي م 20 - 
 غيرانتفاعي 25877  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25878  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25879  اروميه -اعي آفاق موسسه غيرانتف مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25880  موسسه غيرانتفاعي آمل مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25881  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25882  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25883  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  ماريمهندسي مع 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25884  رشت -احرار  موسسه غيرانتفاعي مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25885  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25886  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25887  جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25888  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  ماريمهندسي مع 20 - 
 غيرانتفاعي 25889  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25890  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25891  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25892  المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25893  رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25894  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25895  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  اريمهندسي معم 20 - 
 غيرانتفاعي 25896  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25897  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مهندسي معماري 20 - 
يغيرانتفاع 25898  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مهندسي معماري 20 -   
 غيرانتفاعي 25899  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25900  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مهندسي معماري 20 - 

ـ كرج مهندسي معماري 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 25901  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 25902  سمنان -غيرانتفاعي رشد دانش  موسسه مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25903  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25904  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25905  گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25906  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25907  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25908  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25909  رفسنجان -ي عالمه جعفري موسسه غيرانتفاع مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25910  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25911  كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25912  نهمدا -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25913  رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25914  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25915  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25916  بوشهر -رانتفاعي ليان موسسه غي مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25917  سنندج -موسسه غيرانتفاعي ماد  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25918  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25919  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25920  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25921  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25922  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25923  بروجرد -اعي ياسين موسسه غيرانتف مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25924  اردبيل -موسسه غير انتفاعي سبالن  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25925  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25926  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25927  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25928  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25929  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25930  همدان -دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25931  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25932  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25933  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25934  زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25935  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25936  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25937  مشهد -لمان موسسه غيرانتفاعي س مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25938  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25939  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25940  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25941  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس عماريمهندسي م 20 - 
 غيرانتفاعي 25942  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مهندسي معماري 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 25943  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25944  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25945  گرگان -معي گرگانيموسسه غيرانتفاعي ال مهندسي معماري 20 - 
 غيرانتفاعي 25946  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مهندسي معماري گرايش مسكن 20 - 

 ) 2مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25947  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 8 -  

ن رسمي يا پيماني شاغل ويژه فرهنگيا
 روزانه 25948  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 7 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 25949  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 2 - 
 روزانه 25950  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 25951  دانشگاه تهران ي معماري منظرمهندس 6 - 
 روزانه 25952  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي معماري منظر 7 - 

 روزانه 25953  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 25954  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 5 - 
 نوبت دوم 25955  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي معماري منظر 2 - 
 نوبت دوم 25956  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري منظر 7 - 
 نوبت دوم 25957  دانشگاه تهران مهندسي معماري منظر 4 - 
 نوبت دوم 25958  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي مهندسي معماري منظر 1 - 
 نوبت دوم 25959  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري منظر 3 - 

 پرديس خودگردان 25960  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معماري منظر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 25961  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ مهندسي معماري منظر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 25962  دانشگاه شيراز مهندسي معماري منظر 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 25963  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25964  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  ي منظرمهندسي معمار 20 - 
 غيرانتفاعي 25965  شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  مهندسي معماري منظر 20 - 

ـ كرج مهندسي معماري منظر 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 25966  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 25967  بابل -انتفاعي طبري موسسه غير مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25968  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25969  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  مهندسي معماري منظر 20 - 
 غيرانتفاعي 25970  تهران -ر پارس موسسه غيرانتفاعي معماري و هن مهندسي معماري منظر 20 - 

 ) 3مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25971  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 11 -  فقط زن
 روزانه 25972  دانشگاه قم مهندسي معماري اسالمي 15 - فقط مرد
 روزانه 25974  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 11 - فقط مرد
 روزانه 25973  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 11 - فقط زن
 نوبت دوم 25976  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 25975  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مهندسي معماري اسالمي 2 -  فقط مرد

 غيرانتفاعي 25977  تهران -يرانتفاعي سوره دانشگاه غ مهندسي معماري اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 25978  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 - فقط مرد

فقط زن -توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 25979  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مهندسي معماري اسالمي 15 -
ـ كرج مهندسي معماري اسالمي 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 25980  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 25981  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مهندسي معماري اسالمي 20 - 
 ) 4مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

زانهرو 25982  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 6 -    
 روزانه 25983  دانشگاه شيراز مطالعات معماري ايران 10 - 
 روزانه 25984  دانشگاه هنر مطالعات معماري ايران 12 - 
 روزانه 25985  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 14 - 
 نوبت دوم 25986  دانشگاه تهران مطالعات معماري ايران 4 - 
 نوبت دوم 25987  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات معماري ايران 2 - 

ـ كرج مطالعات معماري ايران 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 25988  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 25989  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  مطالعات معماري ايران 20 - 
 غيرانتفاعي 25990  يزد -اعي امام جواد(ع) موسسه غيرانتف مطالعات معماري ايران 20 - 
 غيرانتفاعي 25991  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مطالعات معماري ايران 20 - 

 ) 5مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352
 روزانه 25992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 6 -  
 نوبت دوم 25993  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  بازسازي پس از سانحه 1 - 

 پرديس خودگردان 25994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازسازي پس از سانحه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 6مجموعه معماري (كد ضريب  - 1352

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 25995  دانشگاه تهران معماري داخلي 6 -  
 روزانه 25996  دانشگاه هنر معماري داخلي 18 - 
 نوبت دوم 25997  دانشگاه تهران معماري داخلي 4 - 
 پرديس خودگردان 25998  )در كرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  معماري داخلي 18 - 
 غيرانتفاعي 25999  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26000  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26001  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26002  تهران -انتفاعي علم و فرهنگ دانشگاه غير معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26003  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26004  مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26005  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26006  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26007  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26008  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26009  تهران -ر پارس موسسه غيرانتفاعي معماري و هن معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26010  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26011  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26012  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 26013  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني معماري داخلي 20 - 

 ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

  - 10 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
وزانهر 26014  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 26015  دانشگاه تهران

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 26016  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 11 
هاي تاريخي گرايش بافت مرمت و احياي ابنيه و

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 26017  دانشگاه هنر

 - 10 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 روزانه 26018  دانشگاه هنر اصفهان

 - 6 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 26019  قزوين -انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د

 - 4 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 26020  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 26021  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 11 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 26022  دانشگاه هنر

 - 10 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 روزانه 26023  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 26024  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 26025  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 فاظت و مرمت ميراث معماريح
 نوبت دوم 26026  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 نوبت دوم 26027  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 26028  قزوين -انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 26029  دانشگاه تهران

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 26030  تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا

 - 2 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 نوبت دوم 26031  دانشگاه هنر اصفهان

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 پرديس خودگردان 26032  تهران -ت ايران دانشگاه علم و صنع

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 3 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 26033  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 20 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
يرانتفاعيغ 26034  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس   

 ) 1نمايش عروسكي (كد ضريب  - 1356
 روزانه 26035  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  
 نوبت دوم 26036  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 2 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26037  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 5 -  

 روزانه 26038  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26039  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 
 روزانه 26040  دانشگاه هنر كارگرداني نمايش 12 - 
 نوبت دوم 26041  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 2 - 

 پرديس خودگردان 26042  گاه تربيت مدرسدانش كارگرداني نمايش 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26043  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  كارگرداني نمايش 12 - 
 غيرانتفاعي 26044  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 26045  تبريز -رم(ص) موسسه غيرانتفاعي نبي اك كارگرداني نمايش 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26046  دانشگاه تربيت مدرس سينما 5 -  

 روزانه 26047  دانشگاه تربيت مدرس سينما 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26048  دانشگاه تهران سينما 3 - 
 روزانه 26049  دانشگاه هنر سينما 12 - 
 نوبت دوم 26050  دانشگاه تهران سينما 2 - 

 پرديس خودگردان 26051  دانشگاه تربيت مدرس سينما 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26052  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  سينما 12 - 
 غيرانتفاعي 26053  انتهر -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26054  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26055  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر سينما 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 روزانه 26056  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 -  فقط مرد -
 نوبت دوم 26057  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 4مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26058  دانشگاه تربيت مدرس شيادبيات نماي 5 -  

 روزانه 26059  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26060  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 3 - 
 روزانه 26061  دانشگاه هنر ادبيات نمايشي 17 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 روزانه 26062  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط مرد -

شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 روزانه 26063  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط زن -

 نوبت دوم 26064  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 2 - 
 نوبت دوم 26066  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط زن -فترچه شرايط در انتهاي د

 نوبت دوم 26065  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 26067  دانشگاه تربيت مدرس يات نمايشيادب 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26068  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  ادبيات نمايشي 17 - 
 غيرانتفاعي 26069  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26070  تبريز -رخ نيلوفري آذربايجان موسسه غيرانتفاعي چ ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26071  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26072  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ادبيات نمايشي 20 - 

 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26073  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 5 -  

 روزانه 26074  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26075  دانشگاه هنر بازيگري 17 - 

 پرديس خودگردان 26076  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5ما (كد ضريب مجموعه هنرهاي نمايشي و سين - 1357ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 26077  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  بازيگري 17 - 
 غيرانتفاعي 26078  تبريز -انتفاعي نبي اكرم(ص) موسسه غير بازيگري 20 - 
 غيرانتفاعي 26079  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 20 - 

 ) 6مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26080  مي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسال كنندگي گرايش نمايشيتهيه 3 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26081  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26082  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 26083  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط مرد -يط در انتهاي دفترچه شرا
 روزانه 26084  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26085  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش نمايشي كنندگيتهيه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26086  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26087  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 7مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26088  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26089  دا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه ص راديو گرايش نويسندگي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26090  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26091  ماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سي كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 3 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 26092  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
دومنوبت  26093  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 ) 1مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26094  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 5 -  

 روزانه 26095  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26096  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 26097  دانشگاه هنر رك (انيميشن)تصوير متح 12 - 
 نوبت دوم 26098  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 

 پرديس خودگردان 26099  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
دگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 26100  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26101  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  تصوير متحرك (انيميشن) 12 - 
 غيرانتفاعي 26102  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 
 غيرانتفاعي 26103  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  وير متحرك (انيميشن)تص 20 - 
 غيرانتفاعي 26104  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26105  تهران -واهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خ ارتباط تصويري - 7  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 26106  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 8 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 26107  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 5 - 
 روزانه 26108  رسدانشگاه تربيت مد ارتباط تصويري 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26109  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 4 - 
 روزانه 26110  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 8 - 

 روزانه 26111  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26112  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 8 - 
 روزانه 26113  دانشگاه هنر ارتباط تصويري 12 - 
 روزانه 26114  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 10 - 

 نوبت دوم 26115  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26116  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 8 - 
 نوبت دوم 26117  نشگاه تهراندا ارتباط تصويري 4 - 
 نوبت دوم 26118  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 4 - 

 نوبت دوم 26119  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26120  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 2 - 

 پرديس خودگردان 26121  دانشگاه تربيت مدرس ويريارتباط تص 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ارتباط تصويري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26122  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26123  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26124  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  ارتباط تصويري 12 - 
 غيرانتفاعي 26125  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26126  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26127  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26128  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26129  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26130  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري 20 - 
اعيغيرانتف 26131  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  ارتباط تصويري 20 -   
 غيرانتفاعي 26132  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26133  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26134  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26135  رويان نور -زيار موسسه غيرانتفاعي ما ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26136  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26137  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري 20 - 
فاعيغيرانت 26138  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ارتباط تصويري 20 -   
 غيرانتفاعي 26139  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26140  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26141  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري 20 - 

 ) 3طراحي (كد ضريب  مجموعه هنرهاي تصويري و - 1358
 روزانه 26142  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -  

 روزانه 26143  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26144  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 8 - 
 روزانه 26145  دانشگاه هنر تصويرسازي 12 - 
 روزانه 26146  ندانشگاه هنر اصفها تصويرسازي 16 - 
 نوبت دوم 26147  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 - 

 نوبت دوم 26148  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26149  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 2 - 
 پرديس خودگردان 26150  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  تصويرسازي 12 - 
 غيرانتفاعي 26151  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26152  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26153  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26154  نوشهر -ل الملك موسسه غيرانتفاعي كما تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26155  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26156  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 20 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26157  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه نقاشي - 21  فقط زن

 روزانه 26158  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 6 - 
 روزانه 26159  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26160  دانشگاه تهران نقاشي 4 - 
 روزانه 26161  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - 

 روزانه 26162  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 15 - انتهاي دفترچه شرايط در
 روزانه 26163  دانشگاه نيشابور نقاشي 8 - 
 روزانه 26164  دانشگاه هنر نقاشي 24 - 
 روزانه 26165  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 16 - 
 روزانه 26166  دانشگاه يزد نقاشي 6 - 

 نوبت دوم 26167  تهران -(ويژه خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) نقاشي - 9 فقط زن
 نوبت دوم 26168  دانشگاه تهران نقاشي 4 - 
 نوبت دوم 26169  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 6 - 

 نوبت دوم 26170  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
منوبت دو 26171  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 2 -   
 نوبت دوم 26172  دانشگاه يزد نقاشي 2 - 

 پرديس خودگردان 26173  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26174  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نقاشي 24 - 
 غيرانتفاعي 26175  تهران -تفاعي سوره دانشگاه غيران نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26176  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26177  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26178  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26179  شيراز -يرانتفاعي هنر موسسه غ نقاشي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 26180  دانشگاه تهران عكاسي 4 -  
 روزانه 26181  دانشگاه هنر عكاسي 12 - 
 نوبت دوم 26182  دانشگاه تهران عكاسي 4 - 
 پرديس خودگردان 26183  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  عكاسي 12 - 
 غيرانتفاعي 26184  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26185  بابل -طبري  موسسه غيرانتفاعي عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26186  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26187  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  عكاسي 20 - 

 ) 6مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26188  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -  
 روزانه 26189  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 - 
 روزانه 26190  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 12 - 
 روزانه 26191  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 8 - 
 روزانه 26192  دانشگاه هنر اصفهان ر و مواد آليباستان سنجي گرايش آثا 10 - 
 روزانه 26193  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 - 
 روزانه 26194  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 10 - 
 نوبت دوم 26195  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 
 نوبت دوم 26196  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 2 - 
 نوبت دوم 26197  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 2 - 
رديس خودگردانپ 26198  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -   

 ) 7مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

  - 10 
ساز گرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه

 هوشمند
 روزانه 26199  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 10 -   روزانه 26200  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 روزانه 26201  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي اينرهاي رايانهه 10 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26202  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 10  فقط زن

انهروز 26203  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 5 -   
 روزانه 26204  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26205  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 - 
 روزانه 26206  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 12 - 
 روزانه 26207  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 12 - 

 روزانه 26208  تهران -انشگاه شاهد د پژوهش هنر 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پژوهش هنر 6 - 

اهواز (محل تحصيل واحد  -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 26209  شوشتر دانشكده هنر)

 روزانه 26210  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26211  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 4 - 
 روزانه 26212  رشت -گاه گيالن دانش پژوهش هنر 21 - 
 روزانه 26213  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 8 - 
 روزانه 26214  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 10 - 
 روزانه 26215  دانشگاه هنر پژوهش هنر 12 - 
 روزانه 26216  دانشگاه هنر اسالمي تبريز پژوهش هنر 10 - 
 روزانه 26217  اصفهاندانشگاه هنر  پژوهش هنر 14 - 

 نوبت دوم 26218  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26219  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 - 
 نوبت دوم 26220  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 6 - 
 نوبت دوم 26221  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 6 - 

 نوبت دوم 26222  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 8 - رايط در انتهاي دفترچهش
 نوبت دوم 26223  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 26224  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 9 - 
 نوبت دوم 26225  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 26226  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 26227  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 2 - 

 مجازي دولتي 26228  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 26229  دانشگاه تهران پژوهش هنر 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 26230  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26231  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 26232  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 26233  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26234  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 8 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 26235  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  پژوهش هنر 12 - 
 پيام نور 26236  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 10 - 

 مجازي پيام نور 26237  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - موزش محورآ
 غيرانتفاعي 26238  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26239  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26240  تهران -لم و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي ع پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26241  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26242  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26243  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26244  ساوه -ه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو موسس پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26245  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26246  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26247  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26248  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  هنر پژوهش 20 - 
 غيرانتفاعي 26249  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26250  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26251  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26252  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26253  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 10  فقط زن

 روزانه 26254  سربابل -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 4 - 
 روزانه 26255  دانشگاه هنر صنايع دستي 22 - 
 روزانه 26256  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 22 - 

 نوبت دوم 26257  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26258  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 
 نوبت دوم 26259  دانشگاه هنر اصفهان ع دستيصناي 2 - 
 پرديس خودگردان 26260  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  صنايع دستي 22 - 
 غيرانتفاعي 26261  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 20 - 
 غيرانتفاعي 26262  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  صنايع دستي 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 12 -    روزانه 26263  دانشگاه بيرجند
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 8 -   روزانه 26264  دانشگاه نيشابور
تاريخي هنر اسالمي هنر اسالمي گرايش مطالعات 12 -   روزانه 26265  دانشگاه هنر اصفهان

هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 26266  تهران -دانشگاه شاهد 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 -   روزانه 26267  دانشگاه هنر اصفهان
 روزانه 26268  دانشگاه هنر اسالمي تبريز يش هنر و صنايع چوبيهنر اسالمي گرا 10 - 
 روزانه 26269  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 10 - 
 روزانه 26270  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 5 - 
 روزانه 26271  ي تبريزدانشگاه هنر اسالم هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 10 - 
 روزانه 26272  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 12 - 
 روزانه 26273  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 روزانه 26274  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 5 - 
 روزانه 26275  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 - 

 روزانه 26276  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 10 - هشرايط در انتهاي دفترچ
 روزانه 26277  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 14 - 
 روزانه 26278  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 10 - 
 روزانه 26279  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 10 - 
يهنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالم 5 -   نوبت دوم 26280  دانشگاه بيرجند
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 4 -   نوبت دوم 26281  دانشگاه نيشابور
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 2 -   نوبت دوم 26282  دانشگاه هنر اصفهان

نگارگريهنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و  8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 26283  تهران -دانشگاه شاهد 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 2 -   نوبت دوم 26284  دانشگاه هنر اصفهان
 نوبت دوم 26285  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 3 - 
 نوبت دوم 26286  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 2 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359دامه ا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 26287  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 نوبت دوم 26288  دانشگاه تهران انينقاشي اير 4 - 

 نوبت دوم 26289  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26290  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 2 - 
نپرديس خودگردا 26291  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نقاشي ايراني 14 -   
 غيرانتفاعي 26292  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  هنر اسالمي گرايش مطالعات نظري هنر اسالمي 20 - 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -   غيرانتفاعي 26293  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -   غيرانتفاعي 26294  نوشهر -نتفاعي مارليك موسسه غيرا
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 -   غيرانتفاعي 26295  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
 غيرانتفاعي 26296  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 20 - 

 غيرانتفاعي 26297  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ت هنر اسالميحكم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 26298  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
مجازي  26299  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 20 - محور

 غيرانتفاعي

 ) 4مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26300  دانشگاه هنر مطالعات موزه 12 -  
 روزانه 26301  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 15 - 
 نوبت دوم 26302  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 2 - 

 ) 1ريب مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ض - 1360
 روزانه 26303  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 26304  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 7 - 
 نوبت دوم 26305  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 - 
 پرديس خودگردان 26306  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  آهنگسازي 7 - 

 ) 2رهاي موسيقي (كد ضريب مجموعه هن - 1360
 روزانه 26307  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  
 روزانه 26308  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 نوبت دوم 26309  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 پرديس خودگردان 26310  در كرج) صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح(دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 غيرانتفاعي 26311  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  نوازندگي موسيقي ايراني 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26312  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  
 روزانه 26313  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) جهاني نوازندگي موسيقي 8 - 
 نوبت دوم 26314  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 - 
 پرديس خودگردان 26315  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26316  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)وسيقيم 4 -  
 روزانه 26317  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 10 - 
 نوبت دوم 26318  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 پرديس خودگردان 26319  در كرج) يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص(دانشگاه هنر  شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 10 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26320  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 3 -  

 روزانه 26321  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26322  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 - 
 روزانه 26323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 روزانه 26324  دانشگاه هنر مديريت پروژه و ساخت 18 - 
 نوبت دوم 26325  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 4 - 
 نوبت دوم 26326  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 1 - 

 مجازي دولتي 26327  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 26328  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26329  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي مديريت پروژه و ساخت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 26330  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26331  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26332  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26333  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26334  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مديريت پروژه و ساخت 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26335  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
يغيرانتفاع 26336  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 -   
 غيرانتفاعي 26337  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26338  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26339  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26340  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  ژه و ساختمديريت پرو 20 - 
 غيرانتفاعي 26341  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 

مجازي  26342  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

مجازي  26343  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 2مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26344  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 -  
 روزانه 26345  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايش معماري بيونيكفناوري معماري گر 7 - 
 روزانه 26346  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 6 - 
 روزانه 26347  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 5 - 
 روزانه 26348  همدان -لي سينا دانشگاه بوع فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 7 - 
 روزانه 26349  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 
 روزانه 26350  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 10 - 
 - 10 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 روزانه 26351  مي تبريزدانشگاه هنر اسال
 نوبت دوم 26352  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 - 
 نوبت دوم 26353  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 1 - 
 نوبت دوم 26354  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 3 - 
 نوبت دوم 26355  بابلسر -دانشگاه مازندران  عماري گرايش معماري بيونيكفناوري م 3 - 
 نوبت دوم 26356  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 3 - 
 نوبت دوم 26357  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 - 
 نوبت دوم 26358  دانشگاه هنر اسالمي تبريز يتالفناوري معماري گرايش معماري ديج 1 - 
 - 1 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 نوبت دوم 26359  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
س خودگردانپردي 26360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26361  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26362  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 

ـ كرج ري ديجيتالفناوري معماري گرايش معما 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26363  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26364  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 
 - 20 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 غيرانتفاعي 26365  تهران -اري و هنر پارس موسسه غيرانتفاعي معم

 ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26366  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 6 -  
 روزانه 26367  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 6 - 
وزانهر 26368  دانشگاه تهران معماري و انرژي 6 -   
 روزانه 26369  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26371  دانشگاه هنر معماري و انرژي 12 - 
 روزانه 26372  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 10 - 
 روزانه 26373  دانشگاه يزد ژيمعماري و انر 6 - 
 نوبت دوم 26374  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26375  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26376  دانشگاه تهران معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26377  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26378  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26379  دانشگاه يزد معماري و انرژي 2 - 

 پرديس خودگردان 26380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26381  يرانتفاعي ايوانكيدانشگاه غ معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26382  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 20 - 

ـ كرج معماري و انرژي 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26383  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26384  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26385  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
يليدوره تحص  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26386  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26387  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26388  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 ) 4عه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب مجمو - 1361
 غيرانتفاعي 26389  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -  

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362

 روزانه 26390  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 11  فقط زن
 روزانه 26391  تهراندانشگاه  طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 26392  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - 
 روزانه 26393  دانشگاه هنر طراحي صنعتي 20 - 
 روزانه 26394  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 12 - 

وبت دومن 26395  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 4 فقط زن  
 نوبت دوم 26396  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 26397  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 3 - 
 طراحي صنعتي 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 26398  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26399  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 26400  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  طراحي صنعتي 20 - 
يغيرانتفاع 26401  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 -   
 غيرانتفاعي 26402  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي صنعتي 20 - 

 غيرانتفاعي 26529  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 7 -  

 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363
 روزانه 26403  دانشگاه هنر فرش گرايش پژوهش در فرش 13 -  
 روزانه 26404  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 10 - 
 روزانه 26405  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 12 - 
 روزانه 26406  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش توليد 10 - 
 روزانه 26407  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 10 - 
 روزانه 26408  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 12 - 
 روزانه 26409  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 4 - 
 روزانه 26410  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 10 - 
دومنوبت  26411  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 2 -   
 نوبت دوم 26412  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 5 - 
 نوبت دوم 26413  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 - 
 غيرانتفاعي 26414  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  فرش گرايش پژوهش در فرش 20 - 
 غيرانتفاعي 26415  يزد -عي علم و هنر دانشگاه غيرانتفا فرش گرايش توليد 20 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  - 1364

 روزانه 26416  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 14  فقط زن
 روزانه 26417  دانشگاه هنر طراحي پارچه و لباس 13 - 

 نوبت دوم 26418  تهران -ا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهر طراحي پارچه و لباس - 6 فقط زن
 غيرانتفاعي 26419  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ   طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26420  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26421  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26422  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 26423  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26424  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26425  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  طراحي پارچه و لباس 20 - 

  
   

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 380  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه دامپزشكيرشته محل كد -6جدول شماره 
  ) 1شناسي (كد ضريب انگل - 1501

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   سه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤس  عنوان رشته / گرايش نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 26426  دانشگاه اروميه شناسيانگل 7 -  
 روزانه 26427  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26428  دانشگاه تبريز شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26429  دانشگاه تهران شناسيانگل 5 - 
 روزانه 26430  دانشگاه زابل شناسيانگل 6 - 
 روزانه 26431  دانشگاه سمنان شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26432  دانشگاه شهركرد شناسيانگل 5 - 
 روزانه 26433  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيانگل 6 - 
 روزانه 26434  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيانگل 7 - 
 روزانه 26435  دانشگاه فردوسي مشهد سيشناانگل 5 - 
 روزانه 26436  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيانگل 6 - 
 نوبت دوم 26437  دانشگاه اروميه شناسيانگل 3 - 
 نوبت دوم 26438  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيانگل 5 - 
 نوبت دوم 26439  دانشگاه تبريز شناسيانگل 6 - 
 نوبت دوم 26440  دانشگاه تهران ناسيشانگل 3 - 
 نوبت دوم 26441  دانشگاه زابل شناسيانگل 2 - 
 نوبت دوم 26442  دانشگاه سمنان شناسيانگل 7 - 
 نوبت دوم 26443  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيانگل 3 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه س خودگردانپردي 26444  دانشگاه تبريز شناسيانگل 7 -  

 ) 1فيزيولوژي دامپزشكي (كد ضريب  - 1502
 روزانه 26445  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيولوژي 4 -  
 روزانه 26446  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي 7 - 

 روزانه 26447  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26448  وسي مشهددانشگاه فرد فيزيولوژي 5 - 
 نوبت دوم 26449  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي 2 - 

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26450  دانشگاه شيراز فيزيولوژي 6 -

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب قارچ - 1503
 روزانه 26451  دانشگاه تهران شناسيقارچ 4 -  
 نوبت دوم 26452  دانشگاه تهران شناسيقارچ 3 - 

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب بافت - 1504
 روزانه 26453  دانشگاه اروميه شناسيبافت 7 -  
 روزانه 26454  دانشگاه ايالم شناسيبافت 3 - 
 روزانه 26455  دانشگاه تبريز شناسيبافت 7 - 
 روزانه 26456  هركرددانشگاه ش شناسيبافت 7 - 
 روزانه 26457  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيبافت 6 - 
 روزانه 26458  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيبافت 6 - 
 نوبت دوم 26459  دانشگاه اروميه شناسيبافت 3 - 
 نوبت دوم 26460  دانشگاه ايالم شناسيبافت 2 - 
 نوبت دوم 26461  دانشگاه تبريز شناسيبافت 5 - 
 نوبت دوم 26462  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيبافت 2 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 26463  دانشگاه تبريز شناسيبافت 7 -

 ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505
 روزانه 26464  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 7 -  
 روزانه 26465  دانشگاه ايالم سيشناباكتري 4 - 
 روزانه 26466  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيباكتري 7 - 
 روزانه 26467  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 5 - 
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  ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب باكتري - 1505ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 26468  دانشگاه زابل شناسيباكتري 7 - 
 روزانه 26469  دانشگاه شهركرد شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26470  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري 6 - 

 روزانه 26471  شيرازدانشگاه  شناسيباكتري 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26472  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 5 - 
 روزانه 26473  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيباكتري 6 - 
 نوبت دوم 26474  دانشگاه اروميه شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26475  دانشگاه ايالم شناسيباكتري 2 - 
 نوبت دوم 26476  همدان -لي سينا دانشگاه بوع شناسيباكتري 1 - 
 نوبت دوم 26477  دانشگاه تبريز شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26478  دانشگاه زابل شناسيباكتري 3 - 
 نوبت دوم 26479  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري 2 - 

  ) 1شناسي دامپزشكي (كد ضريب ايمني - 1506
 روزانه 26480  دانشگاه اروميه شناسيايمني 6 -  
 نوبت دوم 26481  دانشگاه اروميه شناسيايمني 2 - 

 ) 1بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (كد ضريب  - 1507
 روزانه 26482  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 5 -  
 روزانه 26483  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 روزانه 26484  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 روزانه 26485  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26486  كرمانشاه -دانشگاه رازي  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 روزانه 26487  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26488  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26489  دانشگاه شهركرد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 روزانه 26490  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 روزانه 26491  دانشگاه فردوسي مشهد ي مواد غذاييبهداشت و كنترل كيف 7 - 
 نوبت دوم 26492  دانشگاه اروميه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26493  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 2 - 
 نوبت دوم 26494  دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 7 - 
 نوبت دوم 26495  دانشگاه زابل بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 
 نوبت دوم 26496  دانشگاه سمنان بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 6 - 
 نوبت دوم 26497  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 - 

تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 26498  دانشگاه تبريز بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 3 -

 ) 1بيوشيمي باليني (كد ضريب  - 1509
 روزانه 26499  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 6 -  
 روزانه 26500  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 7 - 

 روزانه 26501  زدانشگاه شيرا بيوشيمي باليني 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26502  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 5 - 
 نوبت دوم 26503  دانشگاه اروميه بيوشيمي باليني 2 - 
 نوبت دوم 26504  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 6 - 
 نوبت دوم 26505  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي باليني 3 - 

 پرديس خودگردان 26506  دانشگاه تبريز بيوشيمي باليني 7 -  تبريز گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش

 ) 1شناسي (كد ضريب سم - 1510
 روزانه 26507  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيسم 5 -  

 ) 1پيشگيري بيماري هاي دامي (كد ضريب  - 1511
 روزانه 26508  دانشگاه تهران پيشگيري بيماري هاي دامي 4 -  
 نوبت دوم 26509  دانشگاه تهران بيماري هاي داميپيشگيري  4 - 
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هاي مختلف درنظر توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت و شهريهداوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي
  رساني موسسات ذيربط مراجعه نمايند.هاي اطالعها و مؤسسات آموزش عالي به پايگاهگرفته شده از سوي دانشگاه

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
ubonab.ac.ir استان		شرقي * دانشگاه بناب آذربايجان 

  04137745000		تلفن:		-جنب پليس راه  -ابتداي بزرگراه واليت -بناب		نشاني:
www.tabrizu.ac.ir استان		شرقي * دانشگاه تبريز ايجانآذرب 

زي و به اطالع متقاضيان رشته هاي علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر دانشگاه تبريز مي رساند كه محل تحصيل آنها دانشكده كشاور -1		شرايط عمومي:
دانشگاه تبريز به حايزين رتبه هاي برتر آزمون كارشناسي -2يسر خواهد بود. منابع طبيعي اهر واقع درشهرستان اهر مي باشد و اسكان دانشجويان در خوابگاه خودگردان م

وه ارايه اين تسهيالت متنوع ارشد، مجموعه اي از تسهيالت ويژه آموزشي، پژوهشي و رفاهي به همراه جوايز نقدي اعطا مي كند. داوطلبان گرامي جهت آگاهي از جزييات نح
» يوه نامه جذب، حمايت و حفظ حايزين رتبه هاي برتر كنكور سراسري و فارغ التحصيالن ممتاز جهت ادامه تحصيل در دانشگاه تبريزش«و ميزان جوايز نقدي مي توانند به 

  در دسترس عموم قرار دارد. dotsa.tabrizu.ac.irمراجعه نمايند كه از طريق تارنماي رسمي گروه حمايت از استعدادهاي درخشان دانشگاه تبريز به آدرس 
  04133393647		تلفن:		-بهمن  29بلوار  -(ره)خيابان امام خميني -تبريز		شاني:ن

www.azaruniv.ac.ir استان		تبريز - آذربايجانشرقي * دانشگاه شهيد مدني  آذربايجان 

  04134327535		تلفن:		-مراغه  -كيلومتري جاده تبريز 35تبريز 		نشاني:
www.sut.ac.ir استان		تبريز -اه صنعتي سهند شرقي * دانشگ آذربايجان 

اي سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه آهن تبريز تا دانشگاه برقرار مي باشد. شرايط دوره ه-1		شرايط عمومي :
شهريه هر نيمسال در ابتداي نيمسال -2نترنت پرسرعت داشته باشد. دانشجو الزم است آشنايي كافي با كاربري رايانه و اينترنت و دسترسي به اي-1آموزش الكترونيكي: 

امكانات رفاهي شامل خوابگاه، وام و ... به -4كالسهاي درسي به صورت الكترونيكي در محيط چندرسانه اي ارايه مي شود. -3اخذ شده و امكان استرداد آن وجود ندارد. 
ه منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت نام كننده به حدنصاب تعيين شده توسط دانشگاه مي باشد. تسهيالت ويژه برگزاري دور-5اين قبيل دانشجويان تعلق نميگيرد. 

 6حايزين رتبه هاي بين  -2ريال در بدو ورود 25000000كنكور كارشناسي ارشد در هر رشته گرايش: پرداخت مبلغ  5تا  1حايزين رتبه هاي بين -1دانشجويان ممتاز: 
داوطلبيني كه دوره كارشناسي پيوسته خود را در يكي از دانشگاههاي -3ريال در بدو ورود 20000000ور كارشناسي ارشد در هر رشته گرايش: پرداخت مبلغ كنك 10تا 

 17) با معدل كل باالي  https://ur.isc.gov.ir(مطابق رتبه بندي بايگاه استنادي جهان اسالم به آدرس  10و دانشگاه هاي صنعتي داراي رتبه تا  20جامع داراي رتبه تا 
و  20داوطلبيني كه دوره كارشناسي پيوسته خود را در يكي از دانشگاههاي جامع داراي رتبه تا -4ريال در بدو ورود 15000000به اتمام رسانده اند: پرداخت مبلغ 

به اتمام رسانده اند:  16) با معدل كل باالي  https://ur.isc.gov.irم به آدرس (مطابق رتبه بندي بايگاه استنادي جهان اسال 10هاي صنعتي داراي رتبه تا دانشگاه
و دانشگاه هاي صنعتي  20ريال در بدو ورود تبصره: به داوطلبيني كه دوره كارشناسي پيوسته خود را در يكي از دانشگاههاي جامع داراي رتبه تا 10000000پرداخت مبلغ 
) به اتمام رسانده اند و از طريق پذيرش استعداد درخشان به دانشگاه  https://ur.isc.gov.irندي بايگاه استنادي جهان اسالم به آدرس (مطابق رتبه ب 10داراي رتبه تا 

 -5د. ريال در بدو ورود پرداخت مي گرد10000000ريال و  15000000در دوره كارشناسي به ترتيب مبلغ  16و 17راه مي يابند درصورت داشتن معدل كل باالي 
 9و انتخاب حداقل  17ريال براي دانشجويان رتبه اول هر رشته گرايش در هر ورودي حداكثر تا دو نيمسال مشروط به داشتن حداقل معدل  10000000پرداخت مبلغ 

  واحد درسي در نيمسال.
  فت.با توجه به محدوديت امكانات، به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نخواهد گرشرايط خوابگاه: 

  04133459137		تلفن:		-شهر جديد سهند  -تبريز 		نشاني:
taap.cfu.ac.ir استان		پرديس عالمه اميني تبريز -شرقي * دانشگاه فرهنگيان  آذربايجان 

  04135416622		تلفن:		  انتهاي خيابان طالقاني-تبريز 		نشاني:
www.maragheh.ac.ir استان		شرقي * دانشگاه مراغه آذربايجان 

  04137274893		تلفن:		-ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه 		ني:نشا
www.tabriziau.ac.ir استان		شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز آذربايجان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :
شماره تلفكس دانشگاه:  51385/4567صندوق پستي :  5164736931 كد پستي : - 04135297501		تلفن:		-ميدان حكيم نظامي  -خيابان آزادي  -تبريز 		نشاني:

  04135419975و شماره تلفكس امور آموزشي و تحصيالت تكميلي :  04135412140
osve.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي اسوه معاصر  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان -اردوهاي تفريحي و علمي -اعزام به سفر راهيان نور-زشيسالن ور-دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا 		شرايط عمومي :
ي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا و... بهره مند خواهند شد. به دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد.به دانشجويان داراي مقام در رشته هاي مختلف ورزش

  خواهد شد.
  04136665602, 04136665603, 04136665604		تلفن:		-خيابان سبالن -كوي الهيه-ميدان شهيد فهميده به طرف باغميشه-اتوبان پاسداران -تبريز		اني:نش

alghadir.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي الغدير مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

تسهيالت  -3درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر 100ارايه تخفيف  -2 .ي تخفيف در شهريه ارايه ميگرددبه دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات داخل -1		شرايط عمومي :
امكان استفاده از مجالت  -5ارايه غذاي گرم يارانه اي بر اساس آيين نامه وزارتي  - 4پرداخت وام شهريه به دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 

امكان  -7استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش هاي ايران(سيويليكا)بصورت رايگان براي دانشجويان  -6رت نسخه چاپي و الكترونيكي و كتب بصو
كليه  -9ط شهريه وجود دارد در صورت درخواست دانشجو امكان تقسي -8بصورت رايگان براي تمامي دانشجويان در تمامي ايام ترم  مؤسسهاستفاده از سرويس هاي 

  دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.
  ارايه خوابگاه خودگردان به دانشجويان دختر و معرفي دانشجويان پسر به خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :

  04133316992		تلفن:						كوي سپهر-روبروي كوي استانداري  -خ استاندارد  -2وليعصر  -تبريز 		نشاني:
chnaihe.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

  كالس ها و كارگاه هاي مجهز به تجهيزات كمك آموزشي پيشرفته - 2بهره مندي از استادان مجرب دانشگاه هاي معتبر كشور  - 1		شرايط عمومي :
  يان غير بومي از خوابگاه هاي خودگردان مي توانند استفاده نمايند .دانشجو		شرايط خوابگاه :

  04133368864		تلفن:							22پالك  -مابين كوي بزرگمهر و كوي سيزده آبان  -خيابان پاستور جديد  -تبريز 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 383  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
raberashidi.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي ربع رشيد  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

براي رتبه هاي اول تا سوم تخفيف شهريه در نظر گرفته -2سالن هاي ورزشي و استخر بهره مند خواهد شد. -دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا  -1		ي :شرايط عموم
دانشجويان از مزاياي بيمه برخورداري كليه  -4تحقيقات و فن آوري -ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم  -3ميشود. 

  مؤسسهارايه خدمات مشاوره تحصيلي و خانواده توسط مشاور  -5حوادث دانشجويي 
  .براي دانشجويان دختر خوابگاه وجود دارد		شرايط خوابگاه :

  04136684234, 04136687593, 04136665138		تلفن:		- 7روبروي سبالن -خيابان سبالن -جنب اداره گاز  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز 		نشاني:
www.seraj.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي سراج  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

  در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر مؤسسهاستقرار 		شرايط عمومي :
  خوابگاه براي خواهران موجود است		شرايط خوابگاه :

  04135572830		تلفن:								كوچه ارك -خيابان شريعتي  -تبريز 		نشاني:
www.shamsist.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

 دانشجوياني كه در رشته هاي -2براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد.  -1		شرايط عمومي :
اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان  -3ورزشي داراي مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد 

ه اينترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مجهز ب مؤسسه -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران  -4
  ، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.مؤسسهبه لحاظ موقعيت مكاني  -6مي باشد. 

  .جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  04133863474		تلفن:						5169659779كدپستي  -خيابان مايده  -خيابان نور -ياغچيان -تبريز		نشاني:

mizan.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي ميزان  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

ف سرويس ، تخفيف براي حافظان قرآن كريم ،تخفيف براي مدال سرويس اياب و ذهاب از ميدان راه آهن تا دانشگاه (رايگان)، كتابخانه، قرايت خانه ، سل		شرايط عمومي :
  آوران مسابقات ورزشي ، تخفيف براي دانشجويان ممتاز ،همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران

  04132890007		تلفن:						تبريز 6تبريز، ميدان راه آهن، بطرف سازمان فني و حرفه اي، رو به روي ساختمان شهرداري منطقه 		نشاني:
www.ucna.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

هاي علمي و ورزشي در سطح استان و دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره 1-1گردد: هاي ذيل لحاظ ميطبق مصوبه هيأت امناء تخفيف - 1		شرايط عمومي :
به كليه دانشجويان متقاضي  مؤسسهوام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف  -2دانشجويان ممتاز  1-3ارگر دانشجويان شاهد و ايث 1-2كشور 

هاي جامع امكان حضور در دوره -4يابد. در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مي -3يابد. اختصاص مي
به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ  -5ندسازي (آمادگي بازار كار) و دريافت گواهي نامه مربوطه. توانم

ارايه مشاوره  -7پارك علم و فناوري است. گذار و عضو هيأت مديره صندوق پژوهش سرمايه مؤسسهاين  -6برسانند تا سقف ده ميليون ريال پاداش پرداخت خواهد شد. 
هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي  70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه. 

  دانشجويي قرار خواهند گرفت. كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث -9رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت. 
  ارايه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران.		شرايط خوابگاه :

  04134421999		تلفن:						1283پالك  -تقاطع خطيب  -خيابان راه آهن  -تبريز 		نشاني:
www.daneshvaran.ac.ir استان		زتبري -غيرانتفاعي دانشوران  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

درصدي شهريه براي ساكنين مناطق 10تخفيف  -2رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. -1		شرايط عمومي :
يه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام ارا-4دانشوران بوده اند.  مؤسسهدرصدي شهريه براي دانشجوياني كه آخرين مقطع فارغ التحصيلي در 10تخفيف  -3تبريز  7و 6

دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي، فرهنگي، هنري -6تقسيط شهريه در طول نيمسال تحصيلي.  -5شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري. 
همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده -7ار خواهند شد. و ورزشي درسطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويژه برخورد

  info@daneshvaran.ac.irپست الكترونيكي:  ،  امكان كاردانشجويي، خدمات رايگان مشاوره و ارايه اينترنت رايگان -8شهدا و جانبازان. 
  به طورخودگردان و از طريق بخش خصوصي داراي مجوز تامين گرديده است. خوابگاه براي تمامي دانشجويان غيربومي		شرايط خوابگاه :

  04134481552, 04134481553, 04134481554		تلفن:		-جنب مدرسه استقالل  -نرسيده به ميدان خطيب  -خيابان رسالت -تبريز		نشاني:
www.roshdiyeh.ac.ir استان		تبريز -غيرانتفاعي رشديه  مؤسسهشرقي *  آذربايجان 

 10و  20، 30به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد.  -1		شرايط عمومي :
نگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين الملل در رقابتهاي علمي، فره مؤسسهدانشجوياني كه به نمايندگي از  -3درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي شود. 

به دانش آموختگان خود، در صورت پذيرش در كارشناسي  مؤسسهاين  -5از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. مؤسسهحايز رتبه اول تا سوم گردند بر اساس ضوابط 
در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد. كد  -6نمود.  تخفيف منظور خواهد %10، در شهريه ثابت تمام ترم هاي ارشد مؤسسهارشد خود 

  5158464918پستي: 
  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :

  04151051, 04151051201		تلفن:									خيابان فرشته سوم -كوي فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز 		نشاني:
www.urmia.ac.ir استان		غربي * دانشگاه اروميه آذربايجان 

  نيمسال تحصيلي از شروع تحصيل خوابگاه دانشجويي واگذار مي نمايد. 4دانشگاه اروميه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به تعداد 		شرايط خوابگاه :
  04432752843		تلفن:		- 5181857561د پستي پرديس نازلو.ك-جاده سرو 11كيلومتر -اروميه		نشاني:

uut.ac.ir استان		غربي * دانشگاه صنعتي اروميه آذربايجان 

لكي ندارد، دانشگاه صنعتي اروميه امكان واگذاري سراي ملكي فقط به تعداد بسيار محدودي از دانشجويان روزانه دارد و هيچ تعهدي به واگذاري سراي م		شرايط خوابگاه :
با نرخ تورم  خواست دانشجويان در سراهاي خودگردان داخل شهر با هزينه حداقل هفت ميليون ريال به ازاي هر نيمسال اسكان داده مي شوند. كه اين هزينهدر صورت در

  افزايش داده مي شود.
  57155419صندوق پستي:  5716617165كدپستي:  - 04431980285		تلفن:		-ابتداي جاده بند -اروميه		نشاني:

rajaei.cfu.ac.ir استان		پرديس شهيد رجايي اروميه -غربي * دانشگاه فرهنگيان  آذربايجان 

  57176- 76414كد پستي -جنب ناحيه انتظامي -خيابان شهيد قليپور  -ابتداي جاده سلماس  -اروميه		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.uca.ac.ir استان		اروميه -غيرانتفاعي آذرآبادگان  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

به  -2در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50بترتيب از تخفيف  مؤسسهدانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين -1 		عمومي : شرايط
داراي سالن ورزشي ،  مؤسسهاين  -3دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت . 

به كليه قهرمانان اول -6دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد .  -4باشد . سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي
  ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت .

  نشجويان را در خوابگاههاي خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود .تالش خواهد كرد همه دا مؤسسهاين  		: خوابگاهشرايط 
, 04433828351, 04433827771		تلفن:		 -57155-1991كد پستي دانشگاه :  - 201شماره -روبروي مجتمع فرهنگي شمس -بلوار شهيد باهنر -اروميه 		نشاني:

04433829974  
www.afagh.ac.ir استان		اروميه -غيرانتفاعي آفاق  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزش، علمي و فرهنگي و  -2به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت. -1		شرايط عمومي :
و با شرايط عالي بدون  مؤسسهانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف بر اساس توافق نامه با ب -3درصد شهريه تحصيلي  100تا  50هنري از 

دانشگاه آفاق جزو  -5نيز برخوردار خواهند شد.  مؤسسهدانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد (ع)  -4سپرده گذاري پرداخت مي گردد. 
از اساتيد متخصص و باتجربه دانشگاه هاي سراسري در زمينه هاي پژوهشي استفاده مي گردد.  -6كارآفريني(دانشگاه نسل سوم) مي باشد.  دانشگاه هاي پيشتاز در عرصه

  .دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهند شد : خوابگاهشرايط 
, 04432259590		تلفن: - 5714783635كدپستي: 571551915صندوق پستي: -اروميه خيابان شهيد دستغيب (خيابان مافي)، كوي اورژانس . 		نشاني:

04432259591  
www.kamal.ac.ir استان		اروميه -غيرانتفاعي آيين كمال  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

داراي سه طبقه مناسب براي تشكيل كالس  همؤسس-2دانشجويان ممتاز و ورزشكاران با توجه به مصوبات هيات موسس داراي تخفيف شهريه مي باشند . -1		شرايط عمومي :
امكانات بهرمندي از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان براي تمامي -3در بهترين منطقه شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مي باشد .

بهرمندي -5ي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي دانشجويان ميسر است .گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي برا -استفاده از ژتون غذا -4دانشجويان ميسر است 
تشكيل كارگاههاي آموزشي و دوره هاي  -7داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي انتخاب واحد و انجام امورات الزم ....  -6از تسهيالت فرزندان شاهد و ايثارگر

معرفي به -10-داراي كتابخانه مجهز(دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت) - 9ينارهاي علمي معتبر در سطح استان تشكيل سم-8آموزشي خاص براي دانشجويان 
  ه مجوز دانشگاه اروميه را دارندخوابگاههاي معتبر استان ك

  04433477059		تلفن:		- 186جنب بيمارستان شمس پالك  ،يابان دانشكدهاروميه، خ		نشاني:
www.saba.ac.ir استان		اروميه -غيرانتفاعي صبا  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

)به دانشجويان واجد شرايط وام 2درصد داده مي شود.  50و75، 100)در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب 1		شرايط عمومي :
داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي  مؤسسه)3قيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تح

  )دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.5و كتابخانه مي باشد. 
  : خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد. خوابگاهشرايط 
  04433489067, 04433477176, 04433471067		تلفن:		- 12پالك  -بلوار جام جم اول جاده بند  -خيابان شهيد بهشتي  -اروميه 		نشاني:

www.efc.ac.ir استان		اروميه -غيرانتفاعي علم و فن  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

  04432554090		تلفن:		-نبش چهاراه بعثت -واقع درخيابان باكري مؤسسهپرديس -وميه آموزش عالي علم و فن ار مؤسسهجاده دريا  4كيلومتر -اروميه		نشاني:
www.meraj.ac.ir استان		سلماس -غيرانتفاعي معراج  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

  04435253655		تلفن:		-غربي سلماس خيابان چمران شمالي روبروي پارك مولوي  آذربايجان		نشاني:
miaad.ac.ir استان		مهاباد -غيرانتفاعي ميعاد  مؤسسهغربي *  جانآذرباي 

  04442350671		تلفن:   ساختمان ميعاد  -خيابان محمد قاضي  -مهاباد 		نشاني:
www.shamsekhoy.ac.ir استان		خوي -غيرانتفاعي شمس تبريزي  مؤسسهغربي *  آذربايجان 

  04436241206		تلفن:		-بلوار وليعصر روبروي سيلوي گندم -خوي 		نشاني:
www.uma.ac.ir استان		اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  

رشته و مقطع را كسب نمايند.  درصد كل ظرفيت روزانه 15ميليون ريال به داوطلبان كارشناسي ارشد كه رتبه كمتر از  3پرداخت مقرري ثابت ماهيانه 		شرايط عمومي :
  درصد كل ظرفيت روزانه رشته و مقطع قبولي را كسب نمايند. 25رتبه كمتر از  اعطاي رايگان خوابگاه دانشجويي به دانشجوياني كه

در صورت براي دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه چهار نيم سال تحصيلي خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد. به تمامي دانشجويان دوره شبانه دانشگاه 		شرايط خوابگاه :
  مي شود.فراهم شدن، خوابگاه خودگردان واگذار 

  04531505000		تلفن:		-دانشگاه محقق اردبيلي  -انتهاي خيابان دانشگاه  -اردبيل 		نشاني:
www.ihemardabili.ac.ir استان		اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مؤسسهاردبيل *  

  04533518357		تلفن:    ه شهرك مخابرات نرسيده ب -جنب خدمات جهاد كشاورزي  -ابتداء شهرك كشاورز  -روبروي شورابيل  -اردبيل 		نشاني:
 اردبيل -غير انتفاعي سبالن  مؤسسهاردبيل * 		استان  

  04533517373		تلفن:		-شهرستان سبالن  		نشاني:
khansar-cmc.ac.ir استان		اصفهان * دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار 

  وابگاهي در اختيار كليه دانشجويان دختر و پسر در همه مقاطع، قرار مي دهد.دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار امكانات خ		شرايط خوابگاه :
  8791685163كدپستي  03157770693, 03157770692		تلفن:		-خوانسار انتهاي بلوار نماز 		نشاني:

gut.ac.ir استان		اصفهان * دانشكده فني و مهندسي گلپايگان 

  د است. لذا دانشگاه در قبال ارايه خوابگاه به كليه دانشجويان تعهدي ندارد.داراي خوابگاه با ظرفيت محدو		شرايط خوابگاه :
  03157243238		تلفن:				كيلومتر جاده يك خمين -ميدان معلم  -گلپايگان 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 385  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.ui.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه اصفهان 

رصد بابت شهريه دوران تحصيلي دانشجويان پرديس، سقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليون پرداخت تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد ساليانه چهار د -1		شرايط عمومي:
يط وام استفاده نمايد مشروط ريال و دوره بازپرداخت آن حداكثر يك سال است. ضمنا در صورت نياز به مبالغ بيشتر دانشجو ميتواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شرا

توانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين دانشجويان مي -2 اط وي از زمان تحصيل دانشجو بيشتر نشود.به اينكه كل زمان پرداخت اقس
در اين دانشگاه به  -3چند رستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است).  "در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند. (ضمنا "گردد صرفامي

  عنوان دانشگاه عاري از دخانيات، با استعمال هرگونه استعمال مواد دخاني برابر مقررات برخورد خواهد شد.
رود غيربومي هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان جديدالوبا توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -1		شرايط خوابگاه :

دانشگاه تعهدي براي -4نفره  4ها نفره خوابگاه پسران : اتاق 6ها ها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقبا توجه به كمبود ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق -3است. 
كيلومتر است ندارد اما پس از  100دانشگاه اصفهان كمتر از  تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم، شاغل، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا

مطابق با  -5ي دوم مهر ماه، در صورت وجود ظرفيت، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد شد. اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته
  نيمسال است.  4ده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) ي صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفابخشنامه

  03137932128		تلفن:   خيابان هزارجريب  -اصفهان 		نشاني:
www.iut.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه صنعتي اصفهان 

اكثر تالش خود را مبذول خواهد داشت. معهذا در صورت وجود دانشگاه صنعتي اصفهان جهت تامين خوابگاه كليه دانشجويان كارشناسي ارشد حد		شرايط خوابگاه :
  اهد بود.محدوديت بدليل قبولي بيش از معمول دانشجويان غير بومي، اولويت تخصيص خوابگاه با دانشجويان روزانه و همينطور با رتبه هاي باالتر خو

  03133912300		تلفن:
www.mut.ac.ir  استان		اشتر (واحد اصفهان)اصفهان * دانشگاه صنعتي مالك   

مقطع كارشناسي روزانه دانشگاه هاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه  3تا  1فارغ التحصيالن مرد رتبه  -1تسهيالت ويژه: 		شرايط عمومي :
وند، در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع، بعد از تصويب علم و صنعت، كه از طريق استعداد درخشان و يا كنكور سراسري در اين دانشگاه پذيرش مي ش

سهميه آزاد آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي ( مهندسي برق، مهندسي  200داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از  -2پروپزال به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. 
فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا، شيمي، مهندسي شيمي و مديريت) پس از دانش آموختگي مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، 

نيمسال تحصيلي و قرار گرفتن در ميان دانش آموختگان اول تا سوم هر  5(بدون احتساب پايان نامه) و دانش آموختگي در حداكثر 17و مشروط به كسب معدل باالي 
داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه  -3ت دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. دوره، در صور

تك رقمي آزمون سراسري در هاي صنعتي شريف، اميركبير، علم و صنعت، تهران، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد، تبريز و شهيد چمران اهواز و همچنين رتبه هاي 
و مديريت) در صورت  رشته هاي(مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا

در صورت مشاركت دانشجويان در پروژه هاي تحقيقاتي -4آمد. دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع بعد از تصويب پروپزال، به استخدام وزارت دفاع درخواهند 
فارغ التحصيالن مرد دانشگاه صنعتي مالك اشتر، در صورت تمايل مي توانند -5صنعت دفاعي كشور، از خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري كسر خواهد شد. 

پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بين -1شتيباني نيروهاي مسلح بگذرانند. شرايط عمومي خدمت سربازي خود را در صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع و پ
 مسلح مي باشد.  ديپلماسي كنترل تسليحات منحصرا ويژه شاغلين ساحفا ودجا مي باشد. و پذيرش در دوره نوبت دوم اين رشته نيز ويژه شاغلين ساحفا نيروهاي-الملل

پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان -3يه رشته ها بر اساس انجام مصاحبه خواهد بود. گزينش دانشجو در كل -2
 ي نياز محور است. موضوع پايان نامه هاي تحصيلي كليه دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقات-4مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 

كند دانشگاه از فعاليت هاي اجتماعي، دانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي-6برخورداري از تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري مي باشد. -5
  دانشگاه و اماكن وابسته متناسب با مقررات دانشگاه است. پوشش بانوان محترم در-7اما فعاليت هاي حزبي و جانبداري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست. 

  بعلت شيوع  ويروس كرونا، خوابگاه در اختيار دانشجويان جديد قرار نمي دهد 1399-1400اين دانشگاه در سال تحصيلي 		شرايط خوابگاه :
  02122970195, 02122974608		تلفن:		- 83145/115تي صندوق پس -پرديس شاهين شهر   –انتهاي خيايان فردوسي  –شاهين شهر  –اصفهان 		نشاني:

www.ashrafi.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  
ي تمام دانشجويان رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت برا -1شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه غيردولتي شهيد اشرفي اصفهاني 		شرايط عمومي :

دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و  -3رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، كامال الزامي است.  -2الزامي است. 
ارايه  -5رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي باشد.  اين دانشگاه داراي كليه امكانات -4فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند شد. 

  تسهيالت مالي از جمله تقسيط وتخفيف شهريه ، اعطاي وام قرض الحسنه بانك انصار ، صندوق رفاه و ساير تسهيالت.
مين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تا		شرايط خوابگاه :

  36505603الورود در خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم فرآهم آمده است. شماره تماس خوابگاه: 
  03136502821, 03136502820, 03136510553		تلفن:		-روبروي سيتي سنتر  -بلوار قايم جنوبي -سپاهان شهر –اصفهان 		نشاني:

www.shbu.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  
دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب •رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. •	:شرايط عمومي 

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام •دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. •عايت نمايد. وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را ر
وارده درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت •دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري(درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 

استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس(براي ناهار) با پرداخت هزينه •به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 
  031-59790وري صورت مي گيرد. شماره تلفن : نقل وانتقاالت دانشجويان براساس مقررات وزارت علوم, تحقيقات وفنا•يارانه اي مربوطه ميسر است. 

درحد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است.همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد  غيربوميپانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر •		:شرايط خوابگاه 
  ام مي دهد.اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انج

  03159790, 03159790201		تلفن:		- 8143133871كدپستي  -8بهاران  -خيابان الفت -بهارستان -اصفهان		نشاني:
www.icqt.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 

محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و  -2باشند.  عملي داشتهواليت فقيه، اعتقاد و التزام داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل  -1		شرايط عمومي :
تربيت «با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است. نامهباشد و رعايت مقررات، آيينخواهران به صورت مجزا مي

درصد تخفيف در 30كليه دانشجويان رشته شيعه شناسي از  -4، استفاده از حجاب برتر براي كليه دانشجويان خواهر الزامي مي باشد. »د براي تبليغ ديننيروهاي كارآم
پذيرش دانشجو  -6نمايد.وافقت نميها و موسسات آموزش عالي ماين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -5شهريه وابسته برخوردار خواهند بود 

شود و تحصيل در اين دانشگاه بر اساس تجربيات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و در اين دانشگاه براساس آزمون علمي و مصاحبه انجام مي
در صورت تخصيص وام  -7شود. د تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري اعطا ميالتحصيالن، مدرك رسمي مورباشد و به فارغمقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي

نشجويي خواهند بود. دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دا
توانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه به گرم با يارانه ي دانشجويي دريافت نمايند. عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي كليه دانشجويان مي توانند يك وعده غذاي -8

  تماس حاصل نماييد. 108الي  105مراجعه يا با شماره هاي داخلي  www.icqt.ac.irنشاني 
  ستفاده مي كنند.دانشجويان غيربومي از خوابگاه (منزل استيجاري) ا		شرايط خوابگاه :

  03133372020		تلفن:		-ابتداي خ شهيدان غربي  -بزرگراه شهيدخرازي -اصفهان		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
pbi.cfu.ac.ir استان		پرديس شهيد باهنر اصفهان -اصفهان * دانشگاه فرهنگيان  

  6-34516075-031		تلفن:  خيابان تربيت معلم -اصفهان خيابان كاوه 		نشاني:
fzai.cfu.ac.ir/paan 
 

 الزهراء(س) اصفهان هپرديس فاطم -اصفهان * دانشگاه فرهنگيان 		استان

   03134616165		تلفن:    8149813518 كد پستي-خ شهيد ضابط زاده-خ مدرس-اصفهان		نشاني:
www.kashanu.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه كاشان 

دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارايه مي شود.  تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا براي -1		شرايط عمومي :
نند از تغذيه استفاده نمايند. دانشجويان نوبت دوم (شبانه) با پرداخت حدود دو برابر مبلغ پرداختي دانشجويان روزانه كه صندوق رفاه دانشجويان اعالم مي كند، مي توا -2
  شجويان اتباع روزانه نيز همانند دانشجويان نوبت دوم مي توانند از تسهيالت استفاده نمايند.دان -3

بگاه براي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود وجود دارد. دانشجويان واجد شرايط روزانه در سال اول تحصيل با پرداخت اجاره بهاي خوا -1		شرايط خوابگاه :
سرويس دهي خوابگاه ها به صورت خودگردان (داخل دانشگاه يا استيجاري خارج دانشگاه)  -2توسط دانشگاه، مي توانند از خوابگاه استفاده نمايند.  خودگردان، تعيين شده

د. در صورت به وجود آمدن با توجه به محدويت هاي موجود، برخالف سال هاي قبل، امكان اسكان دانشجويان نوبت دوم (شبانه) در خوابگاه ها وجود ندار -3مي باشد. 
  نيمسال تحصيلي مي باشد. 4حداكثر زمان استفاده از خوابگاه تا  -4امكان اسكان متعاقبا اطالع رساني خواهد گرديد. 

  03155912241		تلفن:		-بلوار قطب راوندي  -كاشان 		نشاني:
www.aui.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه هنر اصفهان 

  اه هنر اصـفهان فاقد خوابگاه دولتي مي باشـد و دانشـجويان به خوابگـاه هاي خودگردان در سطح شهر معرفي مي گردند.دانشـگ		شرايط خوابگاه :
  03136249840		تلفن:		- 1744صندوق پستي  -چهارراه خاقاني  -خيابان حكيم نظامي -اصفهان		نشاني:

www.shahreza.ac.ir استان		اصفهان * مركز آموزش عالي شهرضا 

  اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود (پسران/دختران) مي باشد.		ايط خوابگاه :شر
  03153238380, 03153238379		تلفن:		-جنب اداره هواشناسي -جاده شهرضا دهاقان 3كيلومتر -شهرضا		نشاني:

www.bonyan.ac.ir استان		ر اصفهانشاهين شه -غيرانتفاعي بنيان  مؤسسهاصفهان *  

ز از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي وني مؤسسه		شرايط عمومي :
اي مطالعه مجزا داده مي شود. تلفن امور مالي دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر داني به عمل مي آيدو به كليه دانشجويان ممتاز فض

:03145223774  
پرسرعت در تمامي wirelessواينترنت  ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل داراي خوابگاه مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :

  باشد.كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور مي هاينقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعه، سلف، دستگاه
  03145223236, 03145220511		تلفن:		- 8316663191صندوق پستي  - 234پالك  -شرقي  6فرعي  -خيابان مخابرات -شاهين شهر		نشاني:

payamgolp.ac.ir استان		گلپايگان -غيرانتفاعي پيام  مؤسسهاصفهان *  

اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود. دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان رتبه هاي  		شرايط عمومي :
 8771667596صندوق پستي: 87717179كدپستي:  03157243247تلفن:  دانشجويان مطابق ضوابط بهره مند خواهند شد. مؤسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است.

  داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  03157243246, 03157243245, 03157243244		تلفن:					جاده خمين 2كيلومتر -ميدان معلم  -گلپايگان 		نشاني:

www.jdeihe.ac.ir استان		اصفهان -عي جهاد دانشگاهي غيرانتفا مؤسسهاصفهان *  

  03133667261		تلفن:  بلوار پرديس  -شهرك منظريه  -انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي خميني شهر  -اصفهان 		:1ساختمان شماره  نشاني
  03133667261تلفن:       جنب پارك بهشت -خيابان جابر انصاري  -اصفهان 		:2ساختمان شماره  نشاني

raghebisf.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مؤسسهاصفهان *  

تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين  -وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي  -وجود سرويس اياب ذهاب دانشجويان  		شرايط عمومي :
د اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاههاي آموزشي و وجو -تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر  -تحصيل كنند.  مؤسسه

  امكان تقسيط شهريه -اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم به دانش آموختگان  -برخورداري از وام شهريه  -تحقيقاتي مجهز، مشاوره رايگان، سالن ورزشي 
   109داخلي 031-33687701-6شماره نمابر: 03133687701-6		تلفن:						2، خيابان بسيج، كيلومتراصفهان، خيابان امام خميني(ره)		نشاني:

  8436186543صندوق پستي:
www.sina.ac.ir استان		كاشان -غيرانتفاعي سينا  مؤسسهاصفهان *  

با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد  مؤسسه-2اعطاء مي گردد. به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان  -1		شرايط عمومي :
  ، سازمان بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.)ره(امام خميني

  شرايط خوابگاه : هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد.
  03155535480		تلفن:		- 35اشان، بلوار قطب راوندي، حكمت ك		نشاني:

www.sosa.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي صبح صادق  مؤسسهاصفهان *  

ي به وسايل در مركز شهر قرار دارد و دسترس - 3رتبه هاي اول هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. - 2وام دانشجويي پرداخت مي گردد. - 1		شرايط عمومي :
  نقليه عمومي آسان مي باشد.

  خوابگاه اختصاصي ندارد. مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :
  03132351998, 03132351997		تلفن:		- 8184775315كدپستي -10بن بست شماره -بعد از چهارراه عباس آباد -خيابان شهيدبهشتي-اصفهان		نشاني:

www.safahan.ac.ir استان		اصفهان -نتفاعي صفاهان غيرا مؤسسهاصفهان *  

دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي  - 2با امكانات آموزشي و اساتيد مجرب در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است .  مؤسسه 		شرايط عمومي :
دانشجويان رتبه اول تا سوم  - 4بات هيات امنا و هيات رييسه فراهم مي باشد. امكان تقسط شهريه دانشجويان برابر مصو - 3و مزاياي بيمه حوادث بهره مند خواهند شد . 

دانشجويان مي توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم يارانه اي استفاده  - 5بهره مند خواهند شد.  مؤسسهاز مزاياي تخفيف شهريه برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه 
  03137776558-61تلفن تماس:  كنند.

  تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كند. مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  03137776557, 03137776556, 03137777110		تلفن:		-ابتداي بلوار جانبازان  -سه راه سيمين -اصفهان		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.aghigh.ac.ir استان		شاهين شهر اصفهان -غيرانتفاعي عقيق  مؤسسهان * اصفه 

  استفاده از خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  03145224790, 03145366201		تلفن:		- 35و 33غربي، پالك11شاهين شهر،بلوار شهيد بهشتي(مخابرات سابق)، فرعي 		نشاني:

feiz.ac.ir استان		كاشان -كاشاني غيرانتفاعي عالمه فيض  مؤسسهاصفهان *  

.بنياد شهيد و امور  (ره). همكاري با كميته امداد امام3. اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست 2. پرداخت شهريه بصورت اقساط 1		شرايط عمومي :
  غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي گردد داراي سلف بوده و يك نوبت مؤسسه.اين  4ايثارگران و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش

  هماهنگي جهت خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :
  03155433074		تلفن:		- (ع)بلوار امام رضا 5كيلومتر  -كاشان 		نشاني:

 نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني  مؤسسهاصفهان * 		استان  

  03146266933		تلفن:		-آموزش عالي عالمه ناييني  سهمؤس-بلوار آيت اهللا خامنه اي-ميدان مدرس-نايين		نشاني:
fei.ac.ir استان		خميني شهر اصفهان -غيرانتفاعي فيض االسالم  مؤسسهاصفهان *  

خميني (ره)  تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي تخفيف شهريه به پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام		شرايط عمومي :
سلف ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه و وام صندوق رفاه اياب و ذهاب رايگان اينترنت پرسرعت رايگان و دسترسي به مجالت برتر علمي  ،و سازمان بهزيستي

  سرويس با قيمت مصوب صندوق رفاه
  هاي خودگردان داراي مجوزمعرفي به خوابگاه		شرايط خوابگاه :

  03133581605		تلفن:		-خيابان ساعي  -ميدان معلم  -ميني شهر خ		نشاني:
www.mahdeelm.ac.ir استان		غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان مؤسسهاصفهان *  

خفيف مناسب داده خواهد باشد، با ارايه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول ت مؤسسهبه دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته اين  -1		شرايط عمومي :
ارگران جهت اخـذ شـهريه همكـاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي ، خانواده فرهنگيان ، خانواده ك مؤسسهدر اين  -2شد. 

بـه دانشـجويان ممتـاز برابـر  -4اي اخير كمتر از ساير دانشگاهها بوده است. درصد افزايش شهريه در ساله -3،سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي صورت ميگيرد. 
دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري  -5مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده ميشود. 

  اسـتفاده نماينـد. 
  خوابگـاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد.		گاه :شرايط خواب

  03155577556, 03155577459		تلفن:		-87135/1357صندوق پستي:  8715993361كدپستي:  -بعد از پل شهيد بهشتي-بلوار قطب راوندي-كاشان		نشاني:
www.naghshejahan.ac.ir استان		اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي  مؤسسهاصفهان *  

پرداخت شهريه خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي -2پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1		شرايط عمومي :
-7امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه اي مجهز و كامل  -6جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي -5تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر دوره -4امور ايثارگران 

شركت دادن دانشجويان در -9وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي دانشگاههاي مجاور -8برگزاري دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها 
بهره مندي از مزاياي بيمه  -12د سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت وجو-11در دسترس بودن اينترنت بي سيم  -10طرح هاي پژوهشي 

  03136826058باشگاه ورزشي در شرف بهره برداري تلفن:-13حوادث براي كليه دانشجويان 
  تسهيل اقامت دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :

, 03136826050		تلفن:		- 8144167984كدپستي:  1001خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك  اصفهان، بهارستان،		نشاني:
03136826056 ,03136826057  

www.nourdanesh.ac.ir استان		ميمه -غيرانتفاعي نور دانش  مؤسسهاصفهان *  

  03145427601		تلفن:		-بلوار دانش  -ميمه 		نشاني:
www.hashtbehesht.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مؤسسهاصفهان *  

  03136540168		تلفن:		-روبروي شهرك آزمايش -باالتر از سيتي سنتر-دروازه شيراز-اصفهان		نشاني:
www.amesf.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي المهدي مهر  مؤسسهاصفهان *  

شهريه ثابت برخوردار خواهند شد . به دانشجويان  %50و  %60،  %70به ترتيب از تخفيف  مؤسسهدانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين 		: شرايط عمومي
شهريه دوره تحصيلي دانشجوي  واجدالشرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل ،

به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي گردد . همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت  مؤسسهمتقاضي با معرفي نامه از طرف 
ت غذاي يارانه اي ، بيمه حوادث،مشاوره،پزشك،اردوهاي علمي،تفريحي و ... بهره دانشجويان از امكانات رفاهي شامل : خوابگاه خودگردان ويژه خواهران، يك نوب –شهريه 

  مند خواهند شد
  داراي خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي باشد مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :

  03136507900		تلفن:		-سمت راست بلوار پاسداران  -انتهاي بلوار غدير -سپاهانشهر -اصفهان		نشاني:
www.daneshpajoohan.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  مؤسسهاصفهان *  

  03137779914		تلفن:    جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهارراه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان 		نشاني:
www.sepehr.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر مؤسسهاصفهان *  

  03145849701		تلفن:		-بلوار دانشگاه  -جنب پل هوايي خورزوق  -بزرگراه معلم  5كيلومتر  -خيابان كاوه  -فهان اص		نشاني:
fit.ac.ir استان		فوالد شهر اصفهان -غيرانتفاعي صنعتي فوالد  مؤسسهاصفهان *  

اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه كمك بالعوض به دانشجويان نيازمند تسهيالت شهريه بصورت اقساط تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي 		شرايط عمومي :
ارايه غذاي دانشجويي با  مؤسسهويژه به خانواده هاي شاهد و ايثارگران حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور سرويس رفت و آمد رايگان بين ساختمان هاي 

  خانه دانشگاه صنعتي اصفهان معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي جهت انجام پروژه و كارآموزيكيفيت باال و قيمت مناسب استفاده از كتاب
  03152619880		تلفن:		- 8491422077كدپستي:  C3اصفهان، فوالدشهر، بلوار مطهري، برزن مركزي 		نشاني:

www.sepahan.ac.ir استان		اصفهان -سپاهان غيرانتفاعي علوم و فّناوري  مؤسسهاصفهان *  

  ،031-36530080و  36530244-7براساس ضوابط مصوب در اين مؤسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده ميشود. تلفن:	شرايط عمومي :
  اقدام مينمايد. مؤسسهو تحت نظارت  برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه ، از طريق خوابگاههاي خودگردان مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :

  03136530243, 03136530242, 03136530241		تلفن:		-بلوار پاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  -اصفهان		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.merc.ac.ir استان		مشكين دشت كرج -البرز * پژوهشگاه مواد و انرژي  

  فاقد امكانات خوابگاهي بوده و اسكان دانشجويان ميسر نخواهد بود.پژوهشگاه مواد و انرژي 		شرايط خوابگاه :
  02636280040		تلفن:		-پژوهشگاه مواد و انرژي  -مشكين دشت  -كرج 		نشاني:

www.ut.ac.ir  )پرديس كشاورزي و منابع طبيعي( البرز * دانشگاه تهران		استان

  ي گيرد.به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نم		شرايط خوابگاه :
  02161112635		تلفن:		-چهار راه دانشكده  –كرج 		:پرديس كشاورزي و منابع طبيعي  نشاني

www.art.ac.ir  البرز* دانشگاه هنر( واحد كرج)  استان 

ذهاب از كرج به تهران و بالعكس  .سرويس اياب و2.دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. 1 – شرايط عمومي
شجويان . هزينه تكرار دروس مردودي و دروس جبراني(كمبود يا پيش نياز) كه به تشخيص گروه آموزشي موظف به گذراندن اين نوع دروس بشوند، از دان3ميسر نميباشد.

  روزانه و پرديس اخذ خواهد شد.
در شهر تهران مي باشد. ب : دانشگاه  1399-1400ل هي برالي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد ناپيوسته ساالف : دانشگاه فاقد امكانات خوابگا		شرايط خوابگاه :

  فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد.
  02632519936 - 9  –خيابان بوعلي تلفن  –بلوار نبوت  –خيابان مطهري  –ميدان آزادگان 		نشاني:

www.rasam.ac.ir استان		غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرج مؤسسهالبرز *  

ارايه وام دانشجويي - 3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال. - 2تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي. - 1		شرايط عمومي :
با انعقاد تفاهمنامـه بـاسازمانها و  مؤسسهاين - 5سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب. سلف - 4طبــق ضــوابط وزارت علــوم و تقسـيط شهريه كليه دانشجويان. 

با ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضــرت  مؤسسهاين - 6مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد. 
  خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.امــام(ره)،بهزيسـتي و ... در

  تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه هاي جاري.		شرايط خوابگاه :
  02634524703, 02634524702, 02634524701		تلفن:		-كرج، خيابان شـهيد بهشـتي (ميانجـاده)، بـه سـمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين(ع). 		نشاني:

www.ilam.ac.ir استان		ايالم * دانشگاه ايالم 

اده نمايند. . دانشجويان مي توانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين مي گردد صرفًا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استف1		شرايط عمومي :
. تمام دانشجويان روزانه و شبانه از امكانات ورزشي متعدد شامل سالن هاي 2همه روزه در دانشگاه فعال مي باشد.  ضمناً رستوران مكمل (آزاد) با ارايه غذاهاي متنوع

. وام پرداخت شهريه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به 3ورزشي، زمين چمن، زمين چمن مصنوعي و ... بهره مند مي شوند. 
. اين دانشگاه عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات بوده و در تمام اماكن دانشگاه، استعمال دخانيات ممنوع مي باشد. 4نشگاه اختصاص دهد پرداخت مي گردد. دا
فره و تخفيف ويژه در هزينه هاي خوابگاهي)، ن 2. دانشگاه ايالم به پذيرفته شدگان با رتبه هاي برتر مشوق هايي بدين شرح ارايه مي دهد: خوابگاه (اسكان در اتاق هاي 5

ه در استفاده از رستوران استفاده رايگان از تمامي خدمات ورزشي (سالن هاي ورزشي، زمين هاي چمن، استخر، و ...)، اولويت در پرداخت وام هاي تحصيلي و تخفيف ويژ
  مكمل.

خوابگاه مناسب تدارك خواهد ديد. دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، . دانشگاه ايالم براي همه دانشجويان روزانه 1		شرايط خوابگاه :
كيلومتر است ندارد. اما در صورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد  100سنواتي، شاغل و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه ايالم كمتر از 

ولتي خودگردان وم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. ساير دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي غيردشرايط، از هفته د
. 3يان جديدالورود غير بومي است. . با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجو2تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند. 

  نيمسال است. 4. حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) 4اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. 
  08432228811		تلفن:		-بلوار پژوهش  -ايالم		نشاني:

bakhtaruni.ir استان		مايال -غيرانتفاعي باختر  مؤسسهايالم *  
درصد شهريه ثابت همان ترم بعنوان تخفيف شهريه براي  15و  20، 25در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -1		شرايط عمومي :

فرهنگي،حضور دو دانشجو از يك خانواده،برندگان  تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، -2ترم بعدي منظور خواهد شد. 
ازمان بهزيستي بر مبناي مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و س

در طول تحصيل مي توانند از خدمات اينترنت رايگان، سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاور، دانشجويان  -3آيين نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد. 
  مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايد.

  گردان صورت مي گيرد.تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خود -		شرايط خوابگاه :
  08432201404		تلفن:		-انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش -رزمندگان		نشاني:

www.safirdanesh.ac.ir استان		ايالم -غيرانتفاعي سفير دانش  مؤسسهايالم *  
  08432243792		تلفن:   حدفاصل ميدان غالمرضا خان اركوازي و چهارراه پيام نور  -بلوار دانشجو  -ايالم 		نشاني:

www.pgu.ac.ir استان		بوشهر -بوشهر * دانشگاه خليج فارس  
  07731222060		تلفن:		-بلوار شهيد ماهيني  -بوشهر 		نشاني:

kherad.ac.ir استان		بوشهر -غيرانتفاعي خرد  مؤسسهبوشهر *  
مي توانند از وام تحصيلي  مؤسسه.دانشجويان اين 2ثابت ترم بعد داده خواهد شد.  .به دانشجويان رتبه اول تا دوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه1		شرايط عمومي :

.همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه 3دانشجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند. 
  ي با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت..همكار4خانواده شهداء و جانبازان. 

  .براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي باشد.1		شرايط خوابگاه :
  07733544717, 07733544718		تلفن:		-شهرك نيايش -بوشهر		نشاني:

www.ielian.ac.ir استان		بوشهر -غيرانتفاعي ليان  مؤسسهبوشهر *  
  كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد. -2براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي شود.  -1		شرايط عمومي :

  07733536913		تلفن:		-جنب نوشت افزار دهخدا -خ فرودگاه-بوشهر		نشاني:
rdbu.ir استان		برازجان -غير انتفاعي رهجويان دانش  مؤسسهبوشهر *  

  07734243544		تلفن:
www.ri-khomeini.ac.ir استان		تهران * پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي 

ذيرش دانشجو توسط پژوهشكده امام خميني(س)وانقالب اسالمي و همچنين اطالع رساند جهت اطالع از شرايط عمومي پبه اطالع كليه داوطلبان گرامي مي		شرايط عمومي :
  پژوهشكده امام خميني(س)وانقالب اسالمي، مديريت تحصيالت تكميلي مراجعه نمايند. و يا به آدرس تارنماي پژوهشكدهاز شرايط خوابگاه دانشجويي به 

  02151085000, 02151085538		تلفن:		- (ره)حرم مطهر -اتوبان تهران قم 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
 تهران -تهران * پژوهشكده مطالعات واژه گزيني 		استان  

  است.آزمون مصاحبه ورودي پذيرش در اين پژوهشكده مشروط به قبولي در 		:خاصشرايط 
  خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :

 -فرهنگستان زبان و ادب-بلوار دكتر حسن حبيبي-ملي و مجموعه فرهنگستان ها خروجي كتابخانه-بعد از ايستگاه مترو-بزرگراه شهيد حقاني-ميدان ونك-تهران		نشاني:
  02188642458		تلفن:		-طبقه اول 

www.iiees.ac.ir استان		تهران * پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 

  پژوهشگاه فاقد هر گونه امكانات و تسهيالت خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  02122831116		تلفن:		- 21شماره  -خيابان ارغوان غربي  -خيابان ديباجي شمالي -خيابان فرمانيه -تهران		ني:نشا

www.ippi.ac.ir استان		تهران * پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 

  با اعالم مي شود.به رتبه هاي يك تا پانزده كنكور سراسري، كمك هزينه تحصيلي اعطا مي شود. شرايط پرداخت متعاق		شرايط عمومي :
  داراي امكانات خوابگاهي است.		شرايط خوابگاه :

 14977-13115، شهرك علم و فناوري پژوهش،بلوار پژوهش،كد پستي 15، خروجي شماره 15ضلع شمالي آزاد راه تهران كرج، كيلومتر -هران ت		نشاني:
  02144787002, 02144787001, 02144787000		تلفن:		-

www.ccerci.ac.ir ستانا		تهران * پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

  فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  02144787720		تلفن:   بلوار پژوهش خ دانش  -شهرك علم و فناوري پژوهش  -اتوبان تهران كرج  17كيلومتر 		نشاني:

www.ari.ac.ir استان		افضاتهران * پژوهشگاه هو 

  فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه:
  02188366030		تلفن:		-هوافضا  15بن بست  -خيابان مهستان -خيابان ايران زمين -شهرك غرب		نشاني:

www.osool.ac.ir استان		تهران * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت  – 2راي كليه دانشجويان خواهر الزامي است. استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي ب – 1		شرايط عمومي :
ارايه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. نداشتن منع قانوني (براي داوطلبين مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام – 3تحصيلي دانشجو شود. 

نياز و جبراني به تشخيص شوراي آموزشي. گذراندن واحدهاي پيش – 1توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي دانشجويان مي – 5
دانشجوياني كه معدل ترم  – 4شهريه طبق مصوبات هيات امناي دانشكده اخذ خواهد شد.  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق  – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20) يا باالتر باشد از 50/19اول به بعد (
  مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد.

  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.هيچ الدين شعبه تهراندانشكده اصول 		شرايط خوابگاه :
  02188934036, 02188934037		تلفن:		- 21پالك  –خيابان شهيد حميد فخاري  –باالتر از ميدان وليعصر (عج)  -خيابان وليعصر (عج) 		نشاني:

www.refah.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  

رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده از چادر براي داوطلبان  -3پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است.  -2تدين به دين مبين اسالم  -1		شرايط عمومي :
در پذيرش دانشجو  -5ط با رشته خود شركت نمايند.داوطلبان الزمست پس از اعالم سازمان سنجش، در مصاحبه علمي و عمومي مرتب -4و پذيرفته شدگان الزامي است. 

آموزش و پرورش ابتدايي ، در شرايط مساوي دارندگان مدرك  –براي رشته هاي روانشناسي، مشاوره خانواده، حقوق خانواده ، فقه و مباني حقوق اسالمي و علوم تربيتي 
داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در  -7نبايد مانع ادامه فعاليت علمي و تحصيلي آنها شود. شرايط شغلي دانشجويان  -6تحصيلي كارشناسي مرتبط در الويت هستند. 

  مراجعه نمايند.نشاني تارنما خصوص ضوابط و شرايط دانشكده به 
  ويت هستند.دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. لذا داوطلبان استانهاي تهران و البرز در شرايط مساوي در ال		شرايط خوابگاه :

, 02133521776		تلفن:		-خ شهيد ندايي پور  –ابتداي خيابان مردم  –خ عالمه شريف رضي  –ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي  –ميدان بهارستان  –تهران 		نشاني:
02135074337 ,02135074282  

dafoos.aja.ir استان		تهران * دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران 

  02166407491		تلفن:		-دانشگاه جنگ  -خيابان جنگ -ميدان پاستور -تهران		شاني:ن
 تهران * دانشگاه اطالعات و امنيت ملي		استان  

داوطلبان  - 4ن.اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايرا -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران. - 2تدين به دين مبين اسالم.  -1		شرايط عمومي :
  اين دانشگاه مي بايست داراي مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود و از نظر جنسيت مرد باشند.

ريق دانشگاه براي انجام مصاحبه پس از اعالم نتايج اوليه، از كليه داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده و رشته هاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند، از ط-1		شرايط خاص :
احراز صالحيت استخدامي  -2دعوت خواهد شد. الزم به ذكر است در صورت عدم كسب شرايط اوليه براي پذيرش در دانشگاه، داوطلب براي مصاحبه دعوت نخواهد شد. 

داوطلبان نميبايست در استخدام  -4زشكي وزارت اطالعات مي باشد. برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پ -3برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات. 
براي شركت در رشته هاي  - 6به بعد) (با احتساب خدمت) ميباشد.  1372سال تمام (متولدين  27حداكثر سن  -5و متعهد به سازمان يا وزارتخانه ديگري باشند. 

 "ضد تروريسم -امنيت نرم  -امنيت اطالعات  -امنيت اقتصادي  -امنيت بين الملل  -پژوهشگري امنيت  -مطالعات امنيتي ايران  -حفاظت اطالعات -مديريت اطالعات "
مهندسي فناوري اطالعات و  -مخابرات امنيتي  -علوم جرم شناسي امنيتي  -بيوتروريسم "براي شركت در رشته هاي  - 7باشد.  15حداقل معدل مقطع كارشناسي بايد 

و در صورت احراز شرايط  16پذيرفته شدگان اين دانشگاه پس از فارغ التحصيل شدن، در صورت كسب حداقل معدل  - 8باشد.  14ارشناسي بايد حداقل معدل ك "امنيت
ه شدگان پس از پذيرفت - 9گزينش و استخدام در وزارت اطالعات، با سپردن تعهد خدمت در وزارت اطالعات، خدمت دوران سربازي را در اين وزارت خانه مي گذرانند. 

پذيرفته شدگان در صورت انصراف از تحصيل مي بايست خسارت  - 10فارغ التحصيلي و احراز شرايط گزينش وزارت اطالعات، به استخدام وزارتخانه درخواهند آمد. 
ز انجام تعهدات دانشنامه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات به فارغ التحصيالن دانشگاه، پس ا - 11مالي ناشي از طي مراحل گزينش و هزينه هاي تحصيل را پرداخت نمايند. 

تمام داوطلبين مي بايست واجد صالحيت هاي عموي وزارت اطالعات بوده در ادامه مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي و تعيين صالحيت  - 12و فناوري اعطاء خواهد شد. 
  امتياز الزم را كسب نمايند.

  طول دوره تحصيل از امكانات رفاهي و خوابگاه دانشجويي (خوابگاه دانشجويي صرفاً براي دانشجويان مجرد) برخوردار خواهند بود.دانشجويان در 		شرايط خوابگاه :

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.alzahra.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  

باشند  5تا  1دانشگاه دولتي ديگر در آنها پذيرش داشته باشند) و داراي رتبه  2ه هايي كه حداقل به پذيرفته شدگان دوره روزانه اين دانشگاه (در رشت-1		شرايط عمومي :
درخواست مهماني و انتقال  - 2تومان پرداخت خواهد شد.  1,500,000مبلغ  20تا  11تومان و رتبه هاي  2,000,000مبلغ  10تا  6تومان، رتبه هاي  2,500,000مبلغ 

به درخواست مهماني و انتقال پذيرفته شدگان شعبه اروميه حتي با شرايط خاص  – 3نشگاه هاي ديگر در اولين نيم سال ورود قابل بررسي نخواهد بود. از اين دانشگاه به دا
ر دوره نوبت دوم (شبانه) به داوطلبان گرامي جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص هزينه تحصيل د - 4پزشكي، ازدواج، تبعيت ازهمسر و ... ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

  .كنيددانشگاه مراجعه تارنماي 
حداكثر مدت مجاز استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد روزانه - 2گيرد. خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه غيربومي تعلق مي - 1		شرايط خوابگاه :

نيز خوابگاه تعلق مي گيرد، و در صورت وجود ظرفيت، براي رتبه باالي  100استان هاي تهران و البرز داراي رتبه زير  به دانشجويان روزانه ساكن -3باشد. نيم سال مي 4
  دانشگاه در خصوص واگذاري خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه) تعهدي ندارد. – 4نيز امكان استقرار در خوابگاه خودگردان وجود دارد.  100

  02188044053, 02188044052, 02188044051		تلفن:		-خيابان ونك -ميدان ونك -تهران		نشاني:
www.isu.ac.ir استان		تهران * دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع) 

  پذيرش فقط زن، تحصيل در اين دانشگاه رايگان است.		شرايط عمومي :
ارشناسي ارشد ناپيوسته پرديس خواهران، الزم است در علوم و معارف اسالمي از سطح علمي قابل هاي كطبق مصوبات هيأت امنا و شوراي دانشگاه داوطلبان ورود به دوره

سي ارشد ناپيوسته پرديس قبولي برخوردار باشند. لذا ارائه گواهي قبولي يا معافيت از آزمون معارف اسالمي به عنوان يكي از شرايط پذيرش دانشجو در دوره كارشنا
  شود.محسوب مي

 منابع و شرايط قبولي در آزمون: مواد، -1
شود و بديهي است پذيرفته شدگان در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسي به صورت مجزا، از برگزار مي آزمون معارف اسالمي براي هر رشته دو بار در سال) 1-1

 باشند.شركت در آزمون بعدي معاف مي
 1است كه منابع و مشخصات آن طبق جدول پيوست شماره » عربي«و » انديشه اسالمي«، »تفسير قرآن كريم«،»اصول فقه«، »فقه«مواد آزمون شامل دروس ) 2-1

 در ارتباط با هر يك از رشته ها درج شده است.
 باشد.مي» 20«از » 12«حداقل نمره قبولي در هريك از مواد آزمون نمره ) 3-1
ن و يا هر ماده درسي به صورت مجزا، از زمان آزمون معارف اسالمي تا زمان برگزاري آزمون شفاهي دوره قبولي در آزمون معارف اسالمي در مجموع مواد آزمو) 4-1

 كارشناسي ارشد دو سال اعتبار دارد.
 ن:هاي آزمومعافيت -2

» 20«از » 17«در دوره تحصيل حداقل نمره ها در هر يك از مواد آزمون كه ميانگين كل نمرات آن -پرديس خواهران –آموختگان اين دانشگاهآن دسته از دانش) 1-2
واجد شرايط،  باشد از شركت در آزمون آن ماده درسي معاف هستند؛ مشروط بر اينكه از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از دو سال نگذشته باشد. داوطلبان

) را تكميل نموده و به تأييد اداره كل آموزش پرديس 2كاربرگ (پيوست شماره   www.isuw.ac.irالزم است با مراجعه به اطالعيه آزمون معارف در سايت 
 خواهران برسانند.

كالم  آموختگان رشته معارف اسالمي وعلوم تربيتي ملزم به شركت درآزمون درس فقه بوده و دانش آموختگان رشته هاي حقوق، فقه و حقوق و فلسفه و دانش: 1تبصره 
 اسالمي ملزم به شركت در آزمون درس تفسير مي باشند.

ود و به منزله ارائه گواهي معافيت يا قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از شرايط ورود داوطلب به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته اين دانشگاه خواهد ب) 2-2
 پذيرش نهايي محسوب نمي شود.

 :نحوه ثبت نام -3
) و رشته حقوق خانواده 1117شرايط كه صرفا در آزمون سراسري كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي(مجموعه امتحاني علوم تربيتي كدداوطلبان واجد ) 3-1

) 1113) و رشته فلسفه و كالم اسالمي (مجموعه امتحاني فلسفه و كالم اسالمي كد 1112و مجموعه امتحاني فقه و حقوق كد  1126(مجموعه امتحاني حقوق كد
 مراجعه نمايند.  www.isuw.ac.irپرديس خواهران  –توانند جهت ثبت نام در آزمون معارف به سايت دانشگاهجاز به انتخاب رشته شده اند ميم

 توجه:
اسالمي به صورت مجازي و رايگان برگزار خواهد شد.  متقاضيان  به منظور آمادگي داوطلبان جهت شركت در آزمون معارف اسالمي ؛ كالسهاي آمادگي آزمون معارف -

  مراجعه نمايند.  www.isuw.ac.irپرديس خواهران  –مي توانند جهت اطالع از نحوه شركت در كالسهاي آمادگي به سايت دانشگاه
  تماس حاصل نمايند. 470-467داخلي  22094901-5ماره تلفن داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با ش -

 
  جدول منابع  آزمون رشته مديريت آموزشي و فلسفه و كالم اسالمي

  منابع آزمون  شيوه آزمون  نام درس
  4قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي

  احزاب)-فرقان-لقمان-جراتتفسيرالميزان (سوره هاي ح  تستي  تفسيرقرآن كريم

  تشريحي -تستي  انديشه اسالمي
سيري در سيره نبوي (ازابتداي كتاب تاا نتهاي كيفيت استخدام وسيله)، جاذبه و دافعه علي عليه السالم ( تمام كتاب)، 

انتهاي ايرادها نظام حقوق زن در اسالم (ازابتداي كتاب تا انتهاي تفاوتهاي زن ومرد)، مسأله حجاب (ازابتداي كتاب تا 
  »)هجرت وجهاد«و»آزادي معنوي«واشكالها)، آزادي معنوي (بحث 

  ، رضا اسالمي»دروس في علم االصول حلقه االولي شهيدصدر«ترجمه   تشريحي -تستي   اصول فقه
  طالق)، عليرضا امينياللمعه الدمشقيه (صاله، صوم، امر به معروف و نهي از منكر)، تحرير الروضه (متاجر، نكاح،   تشريحي -تستي  فقه

  گرايش حقوق خانواده -جدول منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  نام درس
  4قواعد  صرف و نحو و ترجمه  در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي

  احزاب)-فرقان-لقمان-تفسيرالميزان (سوره هاي حجرات  تستي  تفسيرقرآن كريم

  تشريحي -تستي  شه اسالمياندي
سيري در سيره نبوي (ازابتداي كتاب تاا نتهاي كيفيت استخدام وسيله)، جاذبه و دافعه علي عليه السالم ( تمام كتاب)، 
نظام حقوق زن در اسالم (ازابتداي كتاب تا انتهاي تفاوتهاي زن ومرد)، مسأله حجاب (ازابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها 

  »)هجرت وجهاد«و»آزادي معنوي«دي معنوي (بحث واشكالها)، آزا
  آيتي-تحرير اصول الفقه المظفر، عليرضا اميني   تشريحي -تستي  اصول فقه

  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ( نكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر، ارث، حدود، قصاص)، شهيد ثاني  تشريحي -تستي  فقه
  محترم قبل از ثبت نام در آزمون معارف حتما از شرايط و منابع آزمون اطالع حاصل نموده و در صورت تمايل ثبت نام كنند.توصيه: داوطلبان 
  *داراي خوابگاه		شرايط خوابگاه :

, 02122131874		فن:تل		-پرديس خواهران  -)ع(كوي امام صادق  -خيابان شهيد طاهرخاني -بلوار فرحزادي  -ميدان صنعت  -تهران شهرك غرب 		نشاني:
02122131875 ,02122131876  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.srttu.edu استان		تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  

و) /162902به شماره  10/08/1394آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته وزارت علوم تحقيقات، فناوري (مصوب  6. بر اساس ماده 1		شرايط عمومي :
نيمسال ) فارغ التحصيل نگردد ادامه تحصيل وي در نظام شبانه و با اخذ شهريه مصوب هيأت امناء  5ي كه دانشجوي دوره روزانه در مدت سنوات مجاز (يعني درصورت

كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا هاي روزانه، ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش، ارايه حكم . در كد رشته محل2دانشگاه خواهد بود. 
: تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از 1پيماني در وزارت آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال). تبصره 

ه هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نيستند و در صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان لغو مي پايان مهلت قانوني ثبت نام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشت
انتخاب رشته : معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قرادادي و ... كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به  2گردد. تبصره 

. در صورتي كه پذيرفته شده در استخدام وزارت آموزش و پرورش باشد، ارايه حكم موافقت با ادامه تحصيل 3قبولي آنان لغو خواهد شد.  نمي باشند و در صورت انتخاب،
ين و مفاد قوانكاركنان (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت 

. فرهنگياني كه به هر نحوي قبًال 5. عـدم اشـتغال بـه تحصـيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي. 4باشد. هاي مربوطه الزامي ميدستورالعمل
تي يا آزاد به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده اند و مدرك كارشناسي ارشد (پيوسته يا ناپيوسته) و باالتر را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردول

و  23/01/1390مـورخ  221. طبـق مصـوبات جلسـه 6در حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويـژه فرهنگيـان نمـي باشـند. 
 1391( فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال 15/9/1394د ش مورخ /14444/94ي شوراي عالي انقالب فرهنگي (شماره ابالغ 26/08/1394مـورخ  771

و غيررسمي در آزمون هاي و قبل از آن مي تواننـد در آزمـون مقـاطع تحصـيلي باالتر شركت كنند و در صورت قبولي با رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل 
. كليه 7ادامه تحصيل دهند.  )28/5/1392مورخ  77633/2شماره ابالغي، (شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي 15/4/1392رخ مـو 845مقاطع باالتر مصـوبه جلسـه 

ري در وزارت آموزش پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه وِيژه فرهنگيان مكلفند، سند تعهد خدمت محضري (سند تعهد تحصيل ضمن خدمت) بر اساس قوانين و مقررات جا
آموزش و . فرهنگياني كه تعهد استخدامي اوليه آنان در زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد به اتمام نرسيده است مكلفند، سند تعهد ريز نمره به 8سپارند. و پرورش ب

است عالوه بر تعهد ريز نمره، تعهد پرورش بسپارند. بديهي است اين دسته از فرهنگيان در صورتي كه در دوره هاي روزانه مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شوند الزم 
. فرهنگياني كه تعهد استخدامي اوليه نداشته يا تعهد اوليه آنان به اتمام رسيده است ولي ساير تعهدات آنان به آموزش و پرورش در 9تحصيل ضمن خدمت نيز بسپارند. 

تعهدات (با پرداخت خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد) به نسبتي كه در زمان پذيرش  زمان ورود به مقطع كارشناسي ارشد باقي مانده است مكلفند نسبت به تعيين تكليف
وه بر تعيين تكليف تعهدات در مقطع كارشناسي ارشد از تعهد باقي مانده است اقدام نمايند. بديهي است تحصيل اين افراد در دوره هاي روزانه مقطع كارشناسي ارشد عال

. وزارت آموزش و پرورش هيچگونه تعهدي در خصوص جذب و استخدام و به كارگيري پذيرفته 10حصيل ضمن خدمت نيز خواهد بود. قبلي، منوط به سپردن سند تعهد ت
و  1. عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده، رعايت شرايط عمـومي و سـاير ضـوابط كلي مندرج در دفترچه شماره 11هاي شبانه (غير فرهنگي) ندارد. شدگان دوره

. چنانچه فردي با ارايه اطالعات نادرست، پذيرفته شود و يا متعاقب آن 12اين دفترچه كه همه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است. 
ي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت مشـخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از تحصيل و يا حتي پس از فراغت از تحصيل، قبولي وي لغو م

  كند.. مسـوليت ناشـي از عـدم رعايـت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب است و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي13هاي ناشي از آن خواهـد بـود. 
  زانه و يا شبانه (اعم از فرهنگي و آزاد) از ارايه هر گونه خوابگاه معذور است.دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي دانشجويان كارشناسي ارشد رو		شرايط خوابگاه :

  02122970004		تلفن:		-شهيد شعبانلو خيابان  – لويزان		نشاني:
www.modares.ac.ir استان		تهران * دانشگاه تربيت مدرس 

دانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري پذيرش  4سري سازمان سنجش (كه حداقل ، براي رتبه نخست آزمون سرا99دانشگاه تربيت مدرس در سال  -1		شرايط عمومي :
يك سوم مبلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسال هاي بعدي  -دانشجو دارد)، سه ميليون تومان هديه در نظر گرفته است. تبصره

براي حمايت از پايان نامه كليه دانشجويان دوره روزانه از يك تا دو ميليون  -2فت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي شود. هاي پيشرو براساس كسب حد نصاب شاخص
نجش (كه روزانه آزمون سراسري سازمان س 3تا  1)، به دانشجويان رتبه هاي 2نامه (رديف عالوه براعتبار پژوهشي پايان -3تومان اعتبار پژوهشي در نظر گرفته شده است. 

صاص خواهد داد: دانشگاه دولتي درآن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو داشته باشند)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) به شرح زير اخت 4حداقل 
ون سراسري سازمان سنجش : يك ميليون و پانصد ) دانشجويان رتبه دوم آزم2-3) دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش : دو ميليون تومان گرانت 3-1

دانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در  -4) دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش: يك ميليون و دويست هزار تومان گرانت 3-3هزار تومان گرانت 
د)، مبلغ پنج ميليون تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارن 4هايي كه حداقل ¬رشته

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، (در صورت گذراندن دروس  55ماده  6به كليه دانشجويان دوره هاي روزانه، براساس تبصره  -5دانشجويي پرداخت مي نمايد. 
به كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم، در سنوات مجاز تحصيلي، وعده ناهار بر  -6واهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي)، گ

ن شود. الزم به ذكر است كه به دانشجوياهاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارايه مياساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه و قيمت
شجويان روزانه فاقد شود. تبصره: به كليه دانهاي مصوب صندوق رفاه ارايه ميصبحانه و شام نيز طبق قيمت ار، وعدههاي دانشگاه عالوه بر وعده ناهروزانه ساكن خوابگاه

ر تابستان در بازه زماني (اول مرداد الي بيست شهريور) دانشگاه همه ساله د -7يابد. خوابگاه، نوبت دوم و پرديس صرفًا وعده ناهار (مطابق تعرفه مصوب) تخصيص مي
پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و  -8امكان ارايه وعده هاي غذايي را ندارد. 

س و ساير دوره هاي شهريه پرداز از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ميزان شهريه پرديس دانشگاهي تربيت مدر -9باشد. فناوري مي
شي بوده و شامل امور رفاهي ضروري است داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره هاي مذكور آگاهي يابند. درضمن اين شهريه صرفاً بابت ارايه خدمات آموز

تشكيل كالس در دوره هاي آموزش مجازي، منوط به ثبت نام و رسيدن تعداد دانشجو به حدنصاب مي باشد. در غير اينصورت  -10ه و تغذيه) نمي شود. دانشجويان (خوابگا
رت نرسيدن تعداد كالس هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي تشكيل مي گردد و در صو -11دانشجويان به ساير دانشگاه ها معرفي خواهند شد. 

به آن دسته از دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در هر رشته / گرايش در  -12نفر) با دوره روزانه ادغام خواهد شد.  4دانشجو به حد نصاب (حداقل 
يه اعطا خواهد شد: الف) دانشجوي رتبه اول و داراي معدل ) شهريه پا %30هر نيمسال تحصيلي كه واجد كليه شرايط ذيل باشند، مشوق تحصيلي به ميزان سي درصد (

واحد (بجز  8نفر باشند. ج) دانشجو در ترم مورد نظر حداقل  5باشد. ب) حداقل تعداد دانشجوي ثبت نام شده در گرايش تحصيلي مربوط در همان نيمسال  17حداقل 
دانشجويان پرديس دانشگاهي  -13نيمسال مورد نظر از سقف سنوات مجاز تحصيل بيشتر نشده باشد.  دروس جبراني و پيشنياز) گذرانده باشد. د) مدت تحصيل دانشجو در

دانشجويان قرار مي گيرد) و هزينه از كليه امكانات فرهنگي و ورزشي همانند دوره روزانه برخوردارند. به عالوه از سهميه كتاب (كه در ايام نمايشگاه هاي كتاب در اختيار 
 –باشند. همچنين امتياز حق التاليف به دانشجويان پرديس دانشگاهي براي مقاالت علمي انس (مطابق مصوبات معاونت پژوهشي دانشگاه)، برخوردار ميشركت در كنفر

ست و پنجاه هزار تومان مطابق هاي كارشناسي ارشد دانشجويان پرديس دانشگاهي نيز تا سقف دو ميليون و دوينامهپژوهشي در مجالت معتبر پرداخت مي گردد. براي پايان
دانشگاه تربيت مدرس تعدادي از پذيرفته شدگان واجد شرايط برخي از رشته هاي  -14با مقررات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهي، بودجه قابل پرداخت است. 

بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي، تكثير و  -ژنتيك، مهندسي شيمي كارشناسي ارشد (شامل: بيوفيزيك، بيوانفورماتيك، بيوشيمي، فيزيولوژي گياهي، نانوبيوتكنولوژي،
كارآفريني معرفي پرورش آبزيان، زيست شناسي دريا و زيست فناوري دريا) را پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي انتخاب و به پروژه هاي مشترك زيست 

عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه ، گواهي معتبر زيست كارآفريني نيز دريافت نمايند. * نشاني وبگاه نموده تا ضمن گذراندن پايان نامه خود با شرايط مربوطه 
  Pardis.tmu.ac.irپرديس دانشگاه 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  تهران * دانشگاه تربيت مدرس		ادامه استان

وابط، امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمسال دوم آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ض 5تا  1به رتبه هاي -1		شرايط خوابگاه :
دانشگاه در  -3دانشگاه امكان تامين خوابگاه براي دوره هاي نوبت دوم، آموزش مجازي، پرديس دانشگاهي، دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه را ندارد. -2شود. داده مي

پذيرد. دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دانشجويان روزانه (با كد رشته فاقد بگاه) و روزانه (فاقد خوابگاه) دانشجو ميدوره هاي روزانه به دو صورت روزانه (واجد خوا
ديعه مسكن باشد. متقاضيان واجد شرايط كمك ودانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4خوابگاه) را ندارد لذا داوطلبان محترم به متن اطالعيه در اين خصوص توجه نمايند. 

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در  -5صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور مي باشند. 
ه صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه و به طور پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور، واگذاري خوابگاه صرفاً ب

بها در ابتداي هرنيمسال هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجارهتدريجي در طول نيمسال
  باشد.مي

  02182883145		لفن:ت		-تقاطع بزرگراههاي چمران و جالل آل احمد 		نشاني:
كد پستي:  -دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس  -بلوار پژوهش  -شهرك علم و فناوري -بعد از پيكان شهر 		كرج، -اتوبان تهراننشاني دانشكده كشاورزي : 

1497713111  
www.ut.ac.ir استان		تهران * دانشگاه تهران 

رعايت حجاب اسالمي » دانشكده معارف و انديشه اسالمي«و » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«و » قم –پرديس فارابي «براي رشته هاي مورد اجرا در  •		:شرايط عمومي 
  با پوشش چادر الزامي است.

رايش مطالعات ژاپن آزمون مصاحبه مجموعه رشته هاي دانشكده مطالعات جهان در دو بخش كتبي و شفاهي و به زبان اصلي (براي رشته مطالعات جهان گ		شرايط خاص :
بان مي توانند جهت دريافت به زبان ژاپني يا انگليسي) برگزار مي شود. تاريخ مصاحبه متعاقبا از طريق اطالعيه سازمان سنجش يا سايت دانشكده اعالم مي شود. داوطل

  مراجعه نمايند. http://fws.ut.ac.irتكميلي به سايت دانشكده مطالعات جهان به آدرس توضيحات 
پردو واقع در -يانارايط خاص: دورة مشترك كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي بر اساس توافق انجام شده بين دانشگاه تهران و دانشگاه ايندش

ر رشته از سوي سازمان سنجش از ميان شهر ايندياناپوليس كشور آمريكا با شرايط زير برگزار خواهد شد. پذيرش دانشجو در اين دوره بصورت معرفي سه برابر ظرفيت ه
(چهارده) يا باالتر در مقطع كارشناسي، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران خواهد بود. در صورت رعايت تمامي ضوابط اعالم شده  14متقاضيان داراي معدل كل 
  دريافت خواهند نمود. شرايط دوره:آموختگان اين دوره دو مدرك جداگانه از دو دانشگاه از سوي دو دانشگاه، دانش

يمسال بعد در مدت دوره بطور معمول دو و نيم سال تحصيلي (شامل پنج نيمسال تحصيلي) است كه دو نيمسال اول در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و سه ن) 1
ايران، دروس به زبان انگليسي ارائه خواهند شد. در صورت نياز، دانشجويان در مدت تحصيل دانشجويان در  )2 پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شد.-دانشگاه اينديانا

در پايان سال اول تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن ) 3 هاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد.هاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبانبراي شركت در كالس
مجوز رفتن به  IELTSدر آزمون  5/6يا حداقل نمره  (IBT)در آزمون تافل  79در هر درس و كسب حداقل نمره  20از  14واحد درسي و احراز حداقل نمرة  12حداقل 

از مجموع واحدهاي ) 4 نخواهند داشت. GREپردو را دريافت خواهند نمود. بر اساس توافق بين دو دانشگاه، اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون -دانشگاه اينديانا
پردو قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود. (بديهي است كه تمامي واحدهاي -واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا 12ذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران تعداد گ

تعريف، راهنمايي و ارزيابي پروژه ) 5 اهد شد.)گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه تهران احتساب خو
پردو، دانشجويان -پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا)6 كارشناسي ارشد دانشجويان اين دوره ها بصورت مشترك توسط اساتيد دو دانشگاه انجام خواهد گرفت.

ان مي باشند. تا زماني كه مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهر
و يا نمره  99و  79ها در هنگام عزيمت به آمريكا بين آن (IBT)دانشجوياني كه نمره تافل ) 7 است، دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمود.

IELTS است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند. بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، اين دانشجويان  7 و 5/6ها بين آن
 5/7ها آن IELTSمره يا باالتر و يا ن 100ها آن (IBT)ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند. دانشجوياني كه نمره تافل 
هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور ) 8يا باالتر است از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن كالس هاي زبان انگليسي معاف خواهند بود.  

رشته و مقطع مشابه و با همان سازوكار (تركيب شهريه هاي  مشغول به تحصيل هستند بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان پرديس هاي خودگردان دانشگاه تهران در
پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و بر اساس ضوابط اعالم شده در -ثابت و متغير) محاسبه و دريافت خواهد شد. هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا

مراجعه  http://bursar.iupui.edu/apps/costestimator.aspx  ة دانشگاه و ديگر هزينه ها بهبراي آگاهي از شهري  aspx سايت آن دانشگاه دريافت خواهد شد
المللي (اعالم شده در سايت دانشگاه ن بينتخفيف در شهريه عادي دانشجويا %25دانشجويان اين دوره كه شرايط عزيمت به آمريكا را احراز كرده باشند از ) 9 شود.

ستيار آموزشي پردو) برخوردار خواهند شد. اين دانشجويان همچنين مجاز به ارائه درخواست براي استفاده از كمك هزينه هاي متعارف در قالب دستمزدهاي د-اينديانا
(Teaching Assistant)  و يا دستيار پژوهشي(Research Assistant)  گيري در مورد هر نوع پردو خواهند بود. در هر حال تصميم-ضوابط دانشگاه اينديانابر اساس

هزينه هاي مسافرت و اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود و دانشگاه ) 10پردو خواهد بود. -كمك هزينه بطور كامل در اختيار دانشگاه اينديانا
وص تامين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد داشت. برآورد هزينه هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت پردو تعهدي در خص-اينديانا

از كنسولگري هاي  پردو ضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نموده اند به يكي-دانشگاه اينديانا) 11 پردو قابل دسترسي است.-دانشگاه اينديانا
ويزا از سوي دولت آمريكا موفق آن كشور در منطقه، هماهنگي الزم را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان به عمل خواهد آورد. دانشجوياني كه احيانا به دليل عدم اعطاي 

ود انجام نداده باشند) تحصيالت خود را در پرديس البرز دانشگاه تهران به عزيمت به آن كشور نمي شوند (به شرط آنكه تعمدا اقدامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر مي ش
هاي فني دانشگاه تهران تشكيل خواهند شد.) اين دانشجويان تنها مدرك مشترك دانشكده هاي فني و پرديس البرز را دريافت ها در دانشكدهبه پايان خواهند رساند (كالس

پردو تابع مقررات آموزشي آن -ل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانادانشجويان در مدت تحصي) 12 خواهند نمود.
  دانشگاه خواهند بود.

  به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي گيرد.		شرايط خوابگاه:
  02161112635		تلفن:		- خيابان انقالب - تهران		نشاني:
  پاكدشت بلوار امام رضا(ع) :انپرديس ابوريح نشاني

www.ihu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسين (ع )  

هاي نيروهاي به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شاغلين ساير سازمان 1399-1400) انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي 1		شرايط عمومي:
: داوطلبان (غير از شاغلين رسمي نيروهاي مسلح) نبايد در استخدام و يا 1فعال و افراد معتقد به انقالب و سپاه پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود. تبصره مسلح، بسيجيان 

سمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام هاي نوبت دوم فقط از ميان كاركنان ر: جذب دانشجو در دوره2ها باشند. تبصرهها و وزارتخانهمتعهد خدمت به ساير سازمان
بايست موافقت كتبي و بدون ) پايوران سپاه مي2پذيرد. : انتخاب دانشجوي خواهر فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي صورت مي3گيرد. تبصرهمي

نام در پاه پاسداران انقالب اسالمي (برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويي) قبل از ثبتقيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني س
بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با هاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه مي) شاغلين ساير سازمان3آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. 

  ت تمام وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه تحويل نمايند.ادامه تحصيل خود به صور

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 		ادامه استان

التحصيالن غير بورس حداقل يك سوم از فارغ -5-1الت: ) تسهي5بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. ) داوطلبان بسيج فعال مي4
نفرات اول تا سوم آزمون كتبي برگزار شده توسط  -5-2گيرند. هاي سپاه در اولويت جذب در سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار مياين دانشگاه متناسب با نيازمندي

هاي پاسداري از ابتداي تحصيل به عنوان بورس جذب دامه تحصيل و مشروط به احصاء صالحيتسازمان سنجش آموزش كشور، در صورت انتخاب اين دانشگاه براي ا
هاي دو رقمي آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، كمك هزينه تحصيلي ماهانه دو ميليون ريال به مدت شدگان رتبهبه پذيرفته -5-3گردند. مي

برابر سايرين وام و تسهيالت دانشجويي نيز اعطا خواهد شد. نحوه برگشت كمك  2و همچنين عالوه بركمك هزينه تحصيلي تا سقف  شودچهار ترم تحصيلي پرداخت مي
أييد هاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تدانشجويان در صورت اجراي پروژه -5-4 التحصيلي خواهد بود.هزينه تحصيلي و تسهيالت مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ

زمينه ادامه تحصيل بدون آزمون (استعداد درخشان)  -5-5مندي كسر خدمت سربازي متناسب با ميزان همكاري، برخوردار شوند. توانند از امكان بهرهربط، ميمراجع ذي
التحصيلي در ايل دانشجويان غير بورس، پس از فارغدر صورت تم -5-6التحصيالن رتبه اول هر دوره مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد. به فارغ

هاي تحقيقاتي به دانشجويان همكار و فعال در پروژه -5-7صورت داشتن شرايط به مراكز علمي و تخصصي سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفي خواهند شد. 
هاي فوق شدگان از امكانات ورزشي، كارگاههاي مهارت افزايي، برنامهتمامي پذيرفته -5-8گردد. پرداخت مي الزحمه پژوهشي)مصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حق

  گردند. مند ميبرنامه دانشگاه به صورت رايگان بهره
پذيرش نهايي -6-2ب نمايند. هاي عمومي سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسبايست واجد صالحيتتمام داوطلبان مي -6-1) ساير شرايط: 6

تحصيل در  -6-3گيرد و دانشگاه در رد يا قبولي داوطلبان مخير است. شدگان چندبرابرظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مياز بين معرفي
  شود.نظام مسايل و رفع نياز پژوهشي دانشگاه تعريف و هدايت مي نامه دانشجويان بصورت هدفمند در راستاي حلپايان -6-4دانشگاه بصورت تمام وقت خواهد بود. 

  گيرد.به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي		شرايط خوابگاه :
  02174188198		تلفن:		- )ع(جنب شهرك واليت دانشگاه جامع امام حسين  -بعد از پل لشكرك-اتوبان شهيد بابايي -تهران		نشاني:

www.khu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه خوارزمي  

  دانشگاه خوارزمي در تهران براي مقطع كارشناسي ارشد فاقد ظرفيت خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  02188826502		تلفن:		-خيابان مفتح نرسيده به انقالب 		نشاني:

www.shahed.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه شاهد  

عدم سابقه وابستگي  -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام  -1		:خاصشرايط 
رعايت  -6ل به ضوابط و مقررات دانشگاه پايبندي كام -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هاي غير قانوني 

بديهي است در  -روري است) كامل ضوابط پوشش اسالمي و شيونات اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر براي خواهران ض
سوي واحد بررسي صالحيتهاي عمومي دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان خصوص صالحيت هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از 

ي آزمون (بر اساس برنامه اي كه منوط به تأييد واحد مذكور خواهد بود. براي اين منظور الزم است معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه شاهد، پيش از اعالم نتايج نهاي
و دانشگاه اعالم مي شود) براي شركت در مراحل بررسي صالحيت هاي عمومي در دانشگاه حضور يابند و در صورت نياز در مصاحبه  متعاقبا از سوي سازمان سنجش

  حضوري نيز شركت نمايند.
بهاي مصوب، خوابگاه دانشجويي هشرايط واگذاري خوابگاه دانشجويي مجردي دانشگاه شاهد: به كليه دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد، با اخذ اجار		شرايط خوابگاه :

بهاي مصوب،خوابگاه شود. به كليه دانشجويان شبانه، ميهمان،شاغل، بورسيه، در صورت داشتن ظرفيت و امكانات و تاييديه كميته اسكان، با اخذ اجارهمجردي واگذار مي
  دانشجويي واگذار مي شود.

  02151215094		تلفن:		-ساختمان مركزي  - )ره(مام خميني قم روبروي حرم ا-ابتداي اتوبان تهران -تهران 		نشاني:
www.sbu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه شهيد بهشتي  

 هاي نوبت دوم (شبانه)، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه بههاي جديد مصوب دورهداوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه		شرايط عمومي :
  پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.

به دانشجويان دوره  -2باشد. اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون تحصيالت تكميلي مي -1		شرايط خوابگاه :
  شود.نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تخصيص داده نمي

  02129902110		تلفن:		-ولنجك 		نشاني:
www.motahari.ac.ir استان		تهران -شهيد مطهري غيرانتفاعي تهران * دانشگاه  

زيّ طلبگي  داشتن گرايش هاي حوزوي و طلبگي و رعايت -2ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه  -1		شرايط عمومي :
  تحصيل رايگان. -5عدم اشتغال به كار در خارج از دانشگاه  -4سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالسهاي درس -3

به باال تبصره: دانش آموختگان  12يانگين ) و كسب م10پذيرفته شدن در آزمون اختصاصي و مصاحبه علمي با احراز حداقل امتياز قبولي (براي هر درس نمره 		شرايط خاص :
)، 1399(بدون اعمال سهميه آزمون كارشناسي ارشد سال  50تا  1) و ايثارگران حايز رتبه 1399(بدون اعمال سهميه آزمون كارشناسي ارشد سال  25تا  1حايز رتبه هاي 

ي دانشگاه به شرح ذيل ميباشد الف)مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي از آزمون اختصاصي معاف ميباشند. مواد آزمون: مواد و منابع آزمون اختصاص
حقوق مدني(حقوق تعهدات،مسيوليت  -4ادبيات عرب(شرح ابن عقيل)  -3اصول فقه (اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2فقه (منبع: شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات)) -1

اصول فقه (منبع: اصول الفقه مرحوم  -2فقه (منبع: شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات)) -1اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جزا مدني و عقود معين) ب)مواد آزمون 
نبع: فقه (م-1حقوق جزاي اختصاصي ج)مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواده  -5حقوق جزاي عمومي  -4ادبيات عرب(منبع: شرح ابن عقيل) -3مظفر) 

حقوق مدني(حقوق تعهدات، حقوق خانواده)  -4ادبيات عرب(منبع:شرح ابن عقيل)  -3اصول فقه (منبع:اصول الفقه مرحوم مظفر)  -2شرح لمعه شهيد ثاني (غير از عباديات)) 
-3 3منطق (منبع: المنطق مرحوم مظفر) ضريب -2 3كالم (منبع: شرح تجريد (غير از امور عامه)) ضريب -1د)مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي 

ه)مواد آزمون اختصاصي براي رشته رشته شيعه شناسي (گرايش كالم اسالمي)  4ادبيات عرب(منبع:شرح ابن عقيل) ضريب  -4 4فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب 
ادبيات عرب(منبع:شرح  -4 3فلسفه (منبع: نهاية الحكمة) ضريب -3 3ق مرحوم مظفر) ضريب منطق (منبع: المنط-2 4كالم (منبع: شرح تجريد (غير از امور عامه)) ضريب -1

نجش، و)ثبت نام آزمون اختصاصي دانشگاه: داوطلبان الزم است پس از اعالم اسامي چندبرابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص در سايت سازمان س 4ابن عقيل) ضريب 
مراجعه نمايند. كليه اطالعيه ها و امور مربوط به  www.golestan.motahari.ac.irش به سامانه آموزش دانشگاه به نشاني اينترنتي: جهت ثبت نام و ساير مراحل پذير

  ثبت نام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطالع رساني دانشگاه در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
  فاقد خوابگاه ميباشد.دانشگاه براي خواهران 		شرايط خوابگاه :

  021-33566166-9     -  02133123115		تلفن:		-خ شريف رضي  -ميدان بهارستان -تهران		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.iribu.ac.ir استان		تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري  -2ين اسالم و التزام به احكام. اعتقاد به دين مب -1هاي روزانه و نوبت دوم): الف:شرايط عمومي (دوره		شرايط عمومي :
هاوضوابط نامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.  -4تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -3اسالمي ايران و قانون اساسي. 

تذكر: پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به  •در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي). موفقيت  -6دانشگاه. 
ت نام (دفترچه داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثب -7ترتيب اولويت صورت مي گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است. 

عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و  -2سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه).  30داشتن حداكثر -1) ب: شرايط دوره هاي روزانه: 1شماره 
علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي، در صورت فارغ التحصيالن واجد امتياز  -3ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني قراردادي و...) 

كه سازمان تعيين مي كند، معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي بايست در مراكزي 
التحصيالن، از مشموالن خدمت وظيفه ذكر: در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت فارغت •به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 

دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به  -4برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهد شد. 
هاي ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشته -5خت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. پردا

طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه (به مندي از كمك هزينه تحصيلي (بصورت وام) در هاي روزانه، ضمن بهرهدانشجويان دوره -6تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود. 
ط و ضوابط اختصاصي توانند استفاده نمايند.. تذكر مهم: شرايغير از ساكنين استان تهران و البرز)، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان (مطابق آيين نامه وزارت علوم) نيز مي

نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم فوق الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره 
  راهنما پذيرش خواهند شد. شبانه) رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفاهي و ...) مندرج در همين دفترچه(

  02122168538, 02122168643		تلفن:		-ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني (نيايش) -خيابان وليعصر( عج) -هران ت		نشاني:
aut.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه صنعتي اميركبير  

  02166401369		تلفن:
www.kntu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  

پذيرش دانشجويان به صورت شرايط خاص و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت. پذيرش اوليه چند برابر ظرفيت انجام ميشود.  -1شرايط دوره مشترك: 		ي :شرايط عموم
انشگاه خارجي همكار نيمسال تحصيلي خواهد بود كه بخشي از آن در دانشكده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در د 4مدت دوره ها  -2

دانشجويان طي مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي جمهوري اسالمي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن  -3برگزار مي شود. 
ه زبان انگليسي خواهد بود. لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري كالس ها در طول دوره در ايران غالباً به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كامالً ب -4كشور خواهند بود. 

هزينه تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به صورت ريالي و هزينه تحصيل در دانشگاه خارجي بر  -5است و دانش زبان داوطلبين سنجيده خواهد شد. 
خواهد شد. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر اعطاي وام شهريه تحصيلي و تامين خوابگاه در حسب ارز تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات دريافت 

دانشجويان پس از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسي ارشد را به طور جداگانه  -6طول تحصيل در ايران ندارد و ليكن دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود. 
دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند.  -7هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود. از 
به هر رشته به طور جداگانه و مشروح در سايت  توضيحات مربوط -9به دانشجويان دوره مشترك به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت.  -8

مسيوليت ترجمه و ارايه مدارك دوره كارشناسي (دانش نامه و ريز نمرات) به دانشگاه خارجي  -10قابل دسترسي است.  lms.intl.kntu.ac.irدانشگاه به نشاني فوق و يا 
ايش ها: دانشجويان برتر از اين امكان برخوردار خواهند بود كه بخشي از دوره را در كشور فرانسه باشد. شرايط پذيرش در رشته مهندسي مواددر كليه گربعهده دانشجو مي

صيرالدين طوسي مي بگذرانند. شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي با همكاري سازمان مديريت صنعتي: محل اصلي تحصيل پذيرفته شدگان در دانشگاه صنعتي خواجه ن
با همكاري سازمان «ر محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد شد. مدرك تحصيلي دانش آموختگان منحصراً توسط دانشگاه و با قيد باشد. برخي از دروس نيز د

شند. شرايط صادر مي شود. انتخاب رشته مديريت كسب و كار به متقاضياني توصيه مي شود كه از سابقه كار در حوزه هاي مرتبط با اين رشته برخوردار با» مديريت صنعتي
سي صنايع برگزار مي پذيرش دانشجو در مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي: اين دوره مطابق با سرفصل مصوب دانشگاه و در دانشكده مهند

  مي باشد.» زمينه تحقيق در عمليات«ز بر گردد. شرايط پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن: در ارايه دروس تخصصي انتخابي، تمرك
ز، با توجه به شرايط دوره ي روزانه: ارايه خوابگاه براي دانشجويان روزانه ي غيربومي، به استثنا ساكنين شهرستان هاي توابع استان هاي تهران و البر -الف		شرايط خوابگاه :

شگاه امكانپذير است و براي متقاضياني كه در اولويت قرار نگيرند، تامين خوابگاه مقدور نمي باشد. اولويت (بر اساس رتبه هاي ورودي) و در قالب محدوديت هاي دان
ي دانشجويان نوبت دوم از شرايط دوره ي نوبت دوم (شبانه): به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهدگرفت با توجه به اينكه وام شهريه  -ب

كه اعتبار الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام  شود، در صورتيرفاه دانشجويان تأمين ميطريق صندوق 
بگاه و وام شهريه ي دانشجويي ي الكترونيكي (مجازي): به دانشجويان دوره ي الكترونيكي (مجازي)، به هيچ عنوان خواشرايط دوره -شهريه، هيچ گونه تعهدي ندارد. ج

  تعلق نخواهد گرفت.
  02184064450		تلفن:		- 15875-4416صندوق پستي  -470پالك  -خيابان ميرداماد غربي -تهران		نشاني:

www.sharif.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه صنعتي شريف  

ه استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان هاي توابع استان تهران و استان البرز، با تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي ب -1		شرايط خوابگاه :
حداكثر زمان برخورداري از امكانات خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد (واجد  -2توجه به اولويت ها و در قالب محدوديت هاي دانشگاه امكان پذير است. 

متاسفانه به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) وجود ندارد.  -3هار نيمسال تحصيلي مي باشد. شرايط بند قبل) چ
ل از شروع ترم به صندوق رفاه متقاضيان حايز شرايط استفاده از خوابگاه ها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قب -4

  دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند.
  02166165041, 02166165062		تلفن:		-خيابان آزادي  -تهران		نشاني:

www.mut.ac.ir استان		(واحد تهران) تهران * دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

مقطع كارشناسي روزانه دانشگاه هاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه  3تا  1مرد رتبه فارغ التحصيالن  -1تسهيالت ويژه: 		شرايط عمومي :
فاع، بعد از تصويب علم و صنعت، كه از طريق استعداد درخشان و يا كنكور سراسري در اين دانشگاه پذيرش مي شوند، در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت د

سهميه آزاد آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي ( مهندسي برق، مهندسي  200داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از  -2زال به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. پروپ
شيمي و مديريت) پس از دانش آموختگي  مكانيك، مهندسي صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا، شيمي، مهندسي

نيمسال تحصيلي و قرار گرفتن در ميان دانش آموختگان اول تا سوم هر دوره،  5(بدون احتساب پايان نامه) و دانش آموختگي در حداكثر 17و مشروط به كسب معدل باالي 
داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي دانشگاه هاي  -3هند آمد. در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع در خوا

آزمون سراسري در رشته  صنعتي شريف، اميركبير، علم و صنعت، تهران، صنعتي اصفهان، شيراز، فردوسي مشهد، تبريز و شهيد چمران اهواز و همچنين رتبه هاي تك رقمي
صنايع، مهندسي فناوري اطالعات، فوتونيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي هوافضا و مديريت) در صورت دارا  هاي(مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي

در صورت مشاركت دانشجويان در پروژه هاي تحقيقاتي صنعت -4بودن شرايط اختصاصي وزارت دفاع بعد از تصويب پروپزال، به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد. 
  شور، از خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري كسر خواهد شد. دفاعي ك

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  تهران * دانشگاه صنعتي مالك اشتر (واحد تهران)		ادامه استان

نيروهاي مسلح پشتيباني فارغ التحصيالن مرد دانشگاه صنعتي مالك اشتر، در صورت تمايل مي توانند خدمت سربازي خود را در صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع و -5
ديپلماسي كنترل تسليحات منحصرا ويژه شاغلين ساحفا ودجا مي باشد. و پذيرش در -پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بين الملل-1بگذرانند. شرايط عمومي 

پذيرفته شدگان -3ا بر اساس انجام مصاحبه خواهد بود. گزينش دانشجو در كليه رشته ه -2دوره نوبت دوم اين رشته نيز ويژه شاغلين ساحفا نيروهاي مسلح مي باشد. 
موضوع پايان نامه هاي -4د. همانند ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نماين

-6برخورداري از تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري مي باشد. -5ور است. تحصيلي كليه دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز مح
پوشش بانوان -7نيست.  دانشگاه از فعاليت هاي اجتماعي، دانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي كند اما فعاليت هاي حزبي و جانبداري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز

  اماكن وابسته متناسب با مقررات دانشگاه است. محترم در دانشگاه و
  بعلت شيوع ويروس كرونا، خوابگاه در اختيار دانشجويان جديد قرار نمي دهد 1399-1400اين دانشگاه در سال تحصيلي 		شرايط خوابگاه :

  02122970195, 02122974608		تلفن:		-تهران، لويزان، خيابان شعبانلو 		نشاني:
www.atu.ac.ir ناستا		تهران -تهران * دانشگاه عالمه طباطبايي  

دانشگاه  4هايي كه حداقل در شرايط پرداخت هديه به دانشجويان برتر: به دانشجويان رتبة اول تا سوم دورة روزانه مقطع كارشناسي ارشد (در رشته		شرايط عمومي :
هاي بعد و براساس خواهد شد. تبصره: يك سوم هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسالميليون تومان پرداخت  1,5و  2، 3پذيرش دانشجو دارند)، به ترتيب: مبلغ 

هاي سي بايد در دورهپيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهد شد. دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي عالوه بر گذراندن واحدهاي در
  گردد، شركت نمايند. ة تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزار ميمهارت افزايي مرتبط با رشت

آموزش  مؤسسهپذيرش دانشجو رشته بيم سنجي (در  -3هاي تحصيلي با مصاحبه خواهدبود. پذيرش دانشجو در رشتة مددكاري اجتماعي كليه دوره -1		شرايط خاص :
آموزش  مؤسسهاي (در پذيرش دانشجو در رشته مطالعات منطقه -4شود. احبه به زبان انگليسي انجام ميهاي تحصيلي از طريق برگزاري مصعالي بيمه اكو) در كليه دوره
باشد. انگليسي مي آموزش عالي بيمه اكو به زبان مؤسسهآموزش در  -5هاي تحصيلي از طريق برگزاري مصاحبه به زبان انگليسي خواهد بود. عالي بيمه اكو) در كليه دوره

  هاي تحصيلي با مصاحبه انجام خواهد پذيرفت. نشجو در رشتة مديريت امور شهري در كلية دورهپذيرش دا -6
شناسي ارشد با همكاري دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه دولتي زبانشناسي همگاني در مقطع كارشناسياي و زبانشرايط پذيرش دانشجوي دورة مشترك مطالعات منطقه

هاي دورة مشترك به صورت شرايط خاص (معرفي پنج برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش آموزش كشور از ميان رش دانشجويان رشتهمسكو كشور روسيه : پذي
و سوم يك ترم  هاي اول و چهارم را در دانشگاه كشور خودشان و ترم دوم.دانشجويان پذيرفته شده، ترم1متقاضيان، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه) خواهد بود. 

التحصيلي به زبان فارسي از سوي دانشگاه .در پايان دوره، يك مدرك فارغ2نمايند. طباطبايي و يك ترم در دانشگاه دولتي زبانشناسي مسكو تحصيل ميدر دانشگاه عالمه
.زبان اجراي دوره انگليسي است و تعداد 3تحصيالن اعطا خواهد شد. الطباطبايي و نيز يك مدرك مشترك به زبان انگليسي به امضاء روساي هر دو دانشگاه به فارغعالمه

ي بار بليط رفت و برگشت به دانشجويان ايراني در كل دوره برعهده دانشگاه است، كليه.پرداخت هزينة يك4باشد. نفر مي 6دانشجويان پذيرفته شده در هر رشته 
باشد (اقامت دانشجويان ايراني مهمان براي يك ترم از طرف امت و دو وعده غذاي روزانه بر عهدة دانشجو ميهاي مربوط به حضور در كشور روسيه به غير از اقهزينه

باشد صورت رايگان تأمين خواهد شد). هزينة تأمين بيمة درماني و سالمت براي كل مدت اقامت در كشور روسيه برعهدة دانشجويان ميشناسي مسكو بهدانشگاه ملي زبان
سيا: دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در ااي (حوزة تخصصي اوررشتة مطالعات منطقه •.شرايط داوطلبان: 5ان متعهد به تهية بيمه پيش از اعزام خواهند بود. و دانشجوي

رشتة  •انگليسي، زبان روسي  ، ارتباطات، زباننگارياجتماعي، اقتصاد، تاريخ، روزنامهشناسي، علوم اي، جامعههاي: علوم سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقهرشته
قبولي در اين دوره منوط به گذراندن مصاحبة تخصصي و علمي و دارا بودن  •هاي تحصيلي با رعايت شرايط مدرك زبان انگليسي مورد نياز رشته شناسي: ازتماميزبان

 -دعوت به مصاحبه • 65) با حداقل نمرة  MSRTصصي زبان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آزمون تخ -65تافل حداقل نمره  - 5,5مدرك زبان آيلتس با حداقل نمره 
. داوطلبان جهت اطالع از 6 داوطلبان به هنگام دعوت به مصاحبه ضروري است مدرك زبان انگليسي معتبر ( با شرايط مندرج در سايت دانشگاه) را به همراه داشته باشند.

  مراجعه نمايند. www.atu.ac.irترك به آدرس سايت دانشگاه هاي مشساير اطالعات دوره
ساير دانشجويان دوره روزانه (با اولويت دانشجويان  -2برخوردار خواهندشد.  از اولويت واگذاري خوابگاه 20دانشجويان دوره روزانه با رتبه هاي زير -1		شرايط خوابگاه:

دانشگاه تعهدي در  -3هاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده مي شوند. هو در غير اين صورت در خوابگادختر) در صورت وجود ظرفيت اسكان داده خواهند شد 
دليل به -4هاي خودگردان اسكان داده خواهندشد. قبال اسكان براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه)،مهمان ،انتقالي،بورسيه و شاغل ندارد و در صورت امكان در خوابگاه

حداكثر زمان استفاده از خوابگاه  -5گيرد. ظرفيت به دانشجويان ساكن در استانهاي تهران و البرز يا استفاده كنندگان از سهميه پذيرش بومي خوابگاه تعلق نميمحدوديت 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال  -6 رفاهي مي باشد.-هاي مجاز تحصيليبرابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري تا سقف ترم

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. -7تامين خوابگاه دانشجويان پرديس خودگردان ندارد. 
, 02144737510, 02144737512		تلفن:		- 1489684511تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت، سازمان مركزي دانشگاه، كدپستي 		نشاني:

02144737511  -    19-44737513  
iust.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه علم و صنعت ايران  

پذيرفته  -2شود. هاي پرديس دانشگاهي (خودگردان) و آموزش الكترونيكي (مجازي) فقط در صورت به حد نصاب رسيدن تشكيل مي هر يك از دوره -1		شرايط عمومي :
هاي انتخابي و نمره آزمون در نيك (گرايشهاي طراحي كاربردي، تبديل انرژي و ساخت و توليد) دانشكده مهندسي مكانيك بر اساس اولويتشدگان رشته مهندسي مكا

نتخابي، نمره فناوري ماهواره (از مجموعه مهندسي برق) براساس اولويت ا –پذيرفته شدگان رشته مهندسي هوافضا  -3هاي تخصصي مشغول به تحصيل خواهند شد.  زمينه
فناوري ماهواره  –ضا آزمون و سابقه تحصيلي در زمينه تخصصي مخابرات، الكترونيك و كنترل مشغول به تحصيل خواهند شد. عنوان مدرك فارغ التحصيلي مهندسي هواف

توانند تعداد محدود مطابق ضوابط و مقررات آموزشي ميدانشجويان واجد شرايط بعضي از گرايشهاي مهندسي صنايع، مهندسي مواد و مهندسي مكانيك، به  -4خواهد بود. 
، وبگاه تحصيالت تكميلي iust.ac.irنشاني وبگاه اين دانشگاه  -5) بگذرانند. ENSAMبا هزينه شخصي، بخشي از دوره را در كشور فرانسه (تحت عنوان دوره 

pga.iust.ac.ir وبگاه پرديس دانشگاهي ،campus2.iust.ac.ir زش الكترونيكي و وبگاه آموvust.iust.ac.ir باشد.مي  
نمايد. اين دانشگاه براي دانشجويان دوره روزانه (تنها در چهار نيمسال) به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي -الف		شرايط خوابگاه :

اين دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) و پرديس  -باشد. جمياين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه  -ب
  باشد.واحد شهرستان نور فاقد هر گونه امكانات رفاهي و خوابگاهي مي -7باشد. مي

  02177240439		تلفن:		-خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران  -خيابان هنگام  -ميدان رسالت  -تهران 		نشاني:
apu.ac.ir استان		نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -تهران * دانشگاه علوم انتظامي امين  

  02148931285		تلفن:		-انتهاي اتوبان همت 		نشاني:
uswr.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

  ار باشند.شركت كنندگان از سالمت جسماني برخورد		شرايط عمومي :
  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  02122180116		تلفن:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.ujsas.ac.ir استان		تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري 

بر آن و در صورت احراز حدنصاب علمي، در مراحل  كليه داوطلبان بايد در مصاحبه عمومي و علمي شركت نمايند. داوطلبان رشته هاي بورس عالوه -1		:خاصشرايط 
كليه دانشجويان رشته هاي زير، بورسيه قوه قضاييه شده و پس از فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كار آموزي وارد خدمت قضايي  -2گزينش نيز شركت خواهند نمود. 

حقوق كيفري اطفال و نوجوانان  -6حقوق ثبت اسناد و امالك   -5حقوق عمومي  -4 حقوق بين الملل -3حقوق جزا و جرم شناسي -2حقوق خصوصي  -1خواهند شد: 
حقوق حمل و نقل  -1كليه دانشجويان رشته هاي زير به صور ت آزاد (غير بورسيه) پذيرش خواهند شد:  -3حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري   -8حقوق خانواده  -7

حقوق دادرسي اداري  -6حقوق سردفتري اسناد رسمي   -5مديريت نظارت و بازرسي   -4حقوق شركت هاي تجاري   -3 مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي -2تجاري  
و يا هر دو را انتخاب دانشجويان و دانش آموختگان مقطع كارشناسي دانشگاه علوم قضايي كه تعهد خدمت به قوه قضاييه دارند مي توانند رشته هاي بورسيه و آزاد  -4

سازمان سنجش آموزش كشور، هر داوطلب را حداكثر  -6تحصيل دانشجويان آزاد تابع مقررات آموزش رايگان است و شهريه اي از آنان دريافت نخواهد شد.  -5. نمايند
ن اسالم و التزام عملي به احكام تدين به دين مبي -1جهت مصاحبه به دانشگاه معرفي خواهد نمود. ب) شرايط پذيرش دانشجوي بورسيه:  "شرايط خاص"رشته داراي  2در 

(مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذرانده اند به  31/6/1399سال سن تا تاريخ  28داشتن حداكثر  -2آن و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
شناسي پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه داشتن دانشنامه يا گواهينامه موقت تحصيلي معتبر كار -3 حداكثر سن آنان افزوده خواهد شد)

موفقيت در گزينش  - 5موفقيت در مصاحبه علمي  -4) 15و مباني حقوق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق، گواهي پايان سطح دو حوزوي با حداقل معدل پانزده (
دانشجويان بورسيه -8سپردن تعهد محضري به ميزان سه برابر مدت تحصيل  -7و رواني و نداشتن سوءپيشينه كيفري  برخورداري از سالمت كامل جسمي -6قوه قضاييه 

را كسب نمايند، براي تصدي منصب قضاء جذب دستگاه  16فارغ التحصيالن اين رشته ها چنانچه حداقل معدل -9فقط با نگارش پايان نامه فارغ التحصيل خواهند شد. 
دانشجويان در صورت انصراف از تحصيل، انتقال، اخراج و يا عدم كسب -11) نيمسال است. 4مدت استفاده از بورسيه تحصيلي حداكثر چهار (-10د شد قضايي خواهن

تعهد به  -12نمايند.  هاي تحصيلي و مقرري دريافتي را مطابق تعهدنامه محضري بازپرداختيا از دست دادن شرايط و صالحيت هاي عمومي موظفند كلية هزينه 16معدل 
كليه -14كالس هاي درس در همه ايام غير تعطيل هفته برنامه ريزي خواهد شد. -13) 31/06/1399تحصيل تمام وقت و عدم اشتغال به كار از زمان شروع به تحصيل (

برنامه -15در چارچوب برنامه هاي دانشگاه شركت نمايند.  دانشجويان بورس بايد در برنامه آموزش دروس حوزوي و طرح مطالعه آثار شهيد مطهري (طرح بينش مطهري)
  هاي فرهنگي، طرح بينش مطهر و دروس حوزوي در نوبت صبح و برنامه واحدهاي درسي كارشناسي ارشد در نوبت بعد از ظهر ارايه خواهد شد

انات به دانشجويان آزاد نيز خوابگاه مجردي با دريافت هزينه طبق تعرفه به دانشجويان بورسيه خوابگاه مجردي تعلق مي گيرد و در صورت وجود امك		شرايط خوابگاه :
  مصوب واگذار خواهد شد.

  02166739328		تلفن:		- 1133913615كدپستي:  – 9پالك  -خيابان خارك -نرسيده به پل حافظ  -خيابان انقالب اسالمي -تهران		نشاني:
www.ssau.ac.ir استان		هوايي (شهيد ستاري) تهران * دانشگاه علوم و فنون 

تحصيل در رشته محل هاي روزانه تنها براي شاغلين در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  -2پذيرش در اين دانشگاه مشروط به قبولي در مصاحبه است.  -1		:خاصشرايط 
  ) در راستاي مخابرات رمز است.كار پژوهشي (سمينار و پايان نامه» مخابرات سيستم-مهندسي برق«در رشته  -3ايران امكان پذير است. 

  اين دانشگاه هيچ تعهدي در راستاي تامين اسكان و خوابگاه پذيرفته شدگان ندارد.		شرايط خوابگاه :
  02164032031		تلفن:		-شهيد عبدالهي  يابانخ -مهرآباد جنوبي 		نشاني:

khatam.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  

در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف و از كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي دانشگاه 50تا  1رتبه هاي  -1شرايط عمومي براي كليه رشته ها : 		ي :شرايط عموم
دانشگاه برخوردار خواهند كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي %50در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف و از  100تا  51رتبه هاي  -2برخوردار خواهند شد . 

حايزين رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه -4در بدو ورود از پرداخت شهريه تحصيلي معاف خواهند بود .  200تا  101رتبه هاي  -3شد . 
در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي و -5بهره مند خواهند بود . هر نيمسال معرفي شوند كماكان از امتيازات فوق  درباشد )  17اول تا سوم (معدل بايد باالي 

دانشجويان از -6دار خواهند شد . در ارتباط با پايان نامه در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس هاي علمي و بين المللي از مزاياي مالي آيين نامه آموزشي برخور
  مند خواهند شد. ابط صندوق رفاه دانشجويان بهرهوام شهريه دانشجويي بر اساس ضو

)100تا  1هاي به منظور جذب دانشجويان نخبه (رتبه :»توسعه اقتصادي و برنامه ريزي«، »اقتصاد انرژي«،» اقتصادنظري«هاي گرايششرايط مخصوص رشته علوم اقتصادي 
  پردازد: به ارايه تسهيالت زير به تناسب رتبه متعلقه مي

. پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ،  -3معافيت از پرداخت شهريه  -2هاي اقتصاد و مالي المللي در رشتههاي برتر بينگيري از اساتيد دانش آموخته دانشگاهبهره -1
طي دوره كارورزي تعريف شده حسب تشخيص و اعالم گروه در هلدينگ هاي گروه مالي پاسارگاد  -4ت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه در قبال فعاليت موثر تمام وق

تأمين هزينه شركت در  -6هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ -5
هاي آموزش زبان انگليسي جهت آمادگي برگزاري دوره -7المللي براي ارايه مقاالت علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجالت علمي بين المللي اي علمي بينهكنفرانس

اي حايزين شرايط صرفًا در مدت اين تسهيالت بر"ارايه تسهيالت مسكن به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند .  -8المللي هاي اساتيد بينبراي شركت در كالس
ترم ) قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت باالي تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد ، تسهيالت  5تحصيل (سنوات قانوني حداكثر 

مراجعه نموده و يا با تارنماي دانشگاه ات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به به منظور كسب اطالع "اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد شد.
اين دانشگاه به منظور  »:مهندسي مالي«و » مديريت ريسك«، »بانكداري«شرايط مخصوص رشته مالي با گرايش هاي تماس حاصل فرماييد.  021-89174611شماره 

المللي در هاي برتر بينگيري از اساتيد دانش آموخته دانشگاهبهره -1پردازد يالت زير به تناسب رتبه متعلقه مي) به ارايه تسه50تا  1هاي جذب دانشجويان نخبه (رتبه
پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي و پژوهشي در  -3معافيت از پرداخت شهريه  -2هاي اقتصاد ، مالي و ريسك رشته

هاي گروه مالي اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ -5طي دوره كارورزي تعريف شده حسب تشخيص و اعالم گروه در هلدينگ هاي گروه مالي پاسارگاد  -4دانشگاه 
مقاالت علمي پذيرفته شده و المللي براي ارايه هاي علمي بينتأمين هزينه شركت در كنفرانس -6پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل 

ارايه تسهيالت مسكن  -8المللي هاي اساتيد بينت آمادگي براي شركت در كالسهاي آموزش زبان انگليسي جهبرگزاري دوره -7چاپ آن در مجالت علمي بين المللي 
ترم ) قابل اجراء بوده و در صورت عدم  5صيل (سنوات قانوني حداكثر به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نيستند . اين تسهيالت براي حايزين شرايط صرفًا در مدت تح

ت شهريه خواهد گرديد. به حفظ كيفيت باالي تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد ، تسهيالت اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخ
  تماس حاصل فرماييد.  021-89174660گروه مالي مراجعه نموده و يا با شماره نشاني تارنماي دانشگاه به منظور كسب اطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط 

اين دوره با  -1پردازد: اين دانشگاه به منظور جذب بهترين ها به ارايه تسهيالت زير به تناسب رتبه متعلقه مي شرايط مخصوص رشته مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتوم:
قبول شدگان در آزمون كارشناسي ارشد ، براي ورود به اين دوره بايد در آزمون  -2نشگاه پير و ماري كوري بصورت مشترك و دو مدركي برگزار مي شود . همكاري دا

برگزيدگان در  -4د . به دانشجويان پذيرفته شده ، كمك هزينه تحصيلي متناسب با عملكردشان تعلق مي گير -3مصاحبه اختصاصي دانشگاه خاتم شركت نمايند . 
طلبان واجد شرايط به مصاحبه ي علمي كه براي ادامه تحصيل به فرانسه اعزام مي شوند مشمول حمايت مالي دانشگاه خواهند شد . به منظور كسب اطالعات بيشتر داو

  يد. تماس حاصل فرماي021- 89174102گروه كوآنتوم مراجعه نموده و يا با شماره نشاني تارنماي دانشگاه 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 		ادامه استان

 تسهيالت زير ئه) به تناسب رتبه متعلقه به ارا100تا  1 هايدانشگاه به منظور جذب دانشجويان نخبه (رتبه مهندسي كامپيوتر گرايش علوم داده: رشته  مخصوصشرايط 

پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهيانه، در قبال فعاليت موثر )3، معافيت از پرداخت شهريه) 2، الملليهاي برتر بينشگاهخته دانگيري از اساتيد دانش آموبهره) 1 :پردازدمي
تأمين) 5،  پس از فراغت از تحصيل ،كامل شرايط مرتبط هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احرازاولويت دعوت به همكاري در هلدينگ) 4، و پژوهشي تمام وقت آموزشي

به دانشجوياني كه اسكان ه تسهيالتئارا)6، الملليعلمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجالت علمي بين ه مقاالتئالمللي براي اراهاي علمي بينهزينه شركت در كنفرانس
 . ساكن شهر تهران نيستند

علمي ل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت باالي تحصيلي و بروز ركودترم) قاب 5در مدت تحصيل (سنوات قانوني حداكثر  زين شرايط صرفاًئاين تسهيالت براي حا
  .بودخواهد نيز دانشجو مشمول پرداخت شهريه  تسهيالت اعطايي قطع خواهد شد وتمامي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد، 

 .تماس حاصل فرماييد 021-89174611مراجعه نموده و يا با شماره  khatam.ac.ir/teias رنتيبه منظور كسب اطالعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط به صفحه اينت

  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه مي باشد .		شرايط خوابگاه :
  02189174004		تلفن:		- 30ونك خ مالصدرا خ شيراز شمالي خ حكيم اعظم پ 		نشاني:

www.soore.ac.ir استان		نتهرا -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره  

پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي  -2كليه هزينه هاي مواد مصرفي و كارگاهي و اردوهاي علمي و پايان نامه هاي تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد .  -1		شرايط عمومي :
ويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه ها از دانشج-3هنر ديني ملزم به پژوهش در عرصه هنر متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود. 

با توجه به اينكه موسس اين دانشگاه  -4برابر مصوبات هيات امناء دانشگاه و ضوابط و آيين نامه هاي ابالغي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد . 
  88994046ي در طول دوره تحصيل كامالٌ ضروري است . تلفن : مدير خدمات آموزشي سازمان تبليغات اسالمي است رعايت ارزشها و شيونات اسالم

  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد .		شرايط خوابگاه :
  02188994048		تلفن:		- 252نبش كوچه كامياران پالك  -و خوش  آذربايجانبين  -تهران خيابان آزادي 		نشاني:

www.usc.ac.ir ستانا		تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  

دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق  -2امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيأت امنا و هيأت رييسه دانشگاه، وجود دارد.  -1		شرايط عمومي :
هاي عادي، ضروري و اضطراري)، در صورت الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وامتسهيالت صندوق قرض رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از

ها كه محل شناسي و حايزين رتبه اول در ساير كدرشتهآزمون كارشناسي ارشد در رشته زيست 3تا  1هاي  شدگان رتبهپذيرفته  -3تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد. 
مند آشتياني بهره¬را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند، در صورت پذيرش نهايي از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظميتحصيل خود 
بر اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه،  دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارايه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، -5خواهند شد. 

آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز دانش -6هاي پژوهشي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. نامه تشويق فعاليتمستند به آيين
هاي علمي پژوهشي و آموزشي معرفي و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرحهاي جهاددانشگاهي برابر مقررات هاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكدهصالحيت

نامه خود را شود. دانشجويان امكان اجراي پايانهاي مرتبط، برگزار ميها و پژوهشكدههاي آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ با همكاري پژوهشگاهكليه دوره -7خواهند شد. 
دانشگاه هيچگونه مسيوليتي  -8هاي مربوط دارند. هاي علمي معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي پس از تأييد و تصويب در گروههاي تحقيقاتي شبكه برنامهدر راستاي طرح

  هاي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد را ندارد. نامه هاي عملياتي پاياندر قبال تأمين هزينه
 هاي خصوصي معتبر و مورد تأييد خواهد داشت.ابگاه ندارد. اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاهاين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خو		خوابگاه :شرايط 
  02144239058		تلفن:    كوچه بهار  -خيابان شهيد قموشي  -نرسيده به پل همت  -بلوار اشرفي اصفهاني  -فلكه دوم صادقيه  -تهران 		نشاني:

www.qhu.ac.ir  استان		قم -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  تهران * 

) رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر (از سوي خواهران) به عنوان 2هاي داخلي دانشگاه؛ ) رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل1		شرايط عمومي :
) پرداخت شهرية دوره مطابق با تعرفة 4براني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربوط؛ نياز و ج) گذراندن دروس پيش3حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش؛ 

: در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. 1مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛ تبصره 
: نفرات اول تا سي ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (رتبةكل 3ية تحصيلي هر نيمسال تا قبل از آزمون پايان همان نيمسال تبصرة : امكان پرداخت اقساطي شهر2تبصرة 

از در هر : دانشجويان ممت4نيمسال) معاف خواهند بود. تبصره  4داوطلب بدون سهميه در كدرشته امتحاني مندرج در كارنامة اوليه)، از پرداخت شهريه در طول دوره (
تحصيل همزمان اعضاي نيمسال تحصيلي (در طول سنوات مجاز)، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، 

) پذيرفته شدگان نهايي در 5ويژه برخوردار خواهند بود. يك خانواده، فرزندان و خانواده هاي استادان حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و ... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف 
وس پيش نياز مشخص رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت گرا، در صورتي كه فاقد مدرك روان شناسي در مقطع كارشناسي باشند؛ موظف به گذراندن در

لكترونيكي) كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چندرسانه اي ) تحصيل در دورة مجازي (ا6شده توسط گروه روان شناسي خواهند بود. 
در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكِي چندرسانه اي، كالس هاي مجازِي  http://vu.qhu.ac.irتوليد شده و از طريق سايت دانشگاه به نشاني 

ساير  پرسش هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و آنالين، پاسخ گويي به
هاي دانشگاه در سراسر  هاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگيخدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد و آزمون

. امكان برگزاري كالس در شعبة 2. پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي 1ايران و خارج از كشور برگزار مي گردد. امكانات و مزايا 
) با رعايت حدنصاب تشكيل كالس و مقررات و 1138كدرشته امتحاني در مركز قم (از» ارتباطات گرايش حج و زيارت«تهران براي داوطلبان پذيرفته شده در رشتة 

[دورة حضوري رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان  1399ارشد براي سال ضوابط آموزشي مصوب فراهم خواهد شد. مواد و منابع مصاحبة ورودي مقطع كارشناسي
؛ همان منابع آزمون ورودي تحصيالت 1133راي شرايط خاص [مصاحبة ورودي] از كدرشته امتحاني شناسي مثبت گرا] مواد و منابع مصاحبة علمي دوره هاي حضوري دا

  خواهد گرفت. تكميلي خواهد بود. در صورت اعالم مواد و منابع جديد از سوي گروه هاي آموزشي، فهرست آنها متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار
   براي واحد تهران عدم وجود خوابگاه 		شرايط خوابگاه :

  02155902270		 -تلفن  .ثيتهران دانشگاه قرآن و حد سيالسالم، پرد هيعل ميجنب حرم مطهر حضرت عبدالعظ ،يشهرر		نشاني:
www.mazaheb.ac.ir استان		تهران * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 

داشتن  -3تحصيل در دوره كارشناسي ارشد به صورت تمام وقت خواهد بود.  -2وحيه تقريب. احترام به پيروان مذاهب اسالمي و برخورداري از ر -1		شرايط عمومي :
در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.  -4حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران الزامي است. 

  ي و وام شهريه صندوق رفاه برخوردار خواهند شد. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوي -5
  دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ندارد.		شرايط خوابگاه :

  02166465252		تلفن:					3پالك  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي-تهران		نشاني:
edalat.ac.ir استان		انتفاعي عدالتتهران * دانشگاه غير 

  02188497832		تلفن:		- 1415845351كدپستي-26پالك-خيابان دانش كيان-باالتر از ميدان وليعصر -تهران		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
chamran.cfu.ac.ir استان		پرديس شهيد چمران تهران -تهران * دانشگاه فرهنگيان  

  021-77309890-3 		ن:تلف		  1659877511تهران، حكيميه، انتهاي بلوار بهار، كد پستي:  		نشاني:
 پرديس شهيد مفتح شهرري -تهران * دانشگاه فرهنگيان 		استان 

   02155904022 		تلفن:		   خيابان ميثم شمالي -ميدان معلم  -شهر ري  -تهران 		نشاني:
nasibeh.cfu.ac.ir استان		پرديس نسيبه تهران -تهران * دانشگاه فرهنگيان  

  021442553090 		تلفن:		     1463773111زداران، زيرپل يادگارامام، كوچه نسيبه، كد پستي: شهرك ژاندارمري، بلوارمر		نشاني:
www.art.ac.ir استان		تهران * دانشگاه هنر 

تهران و بالعكس .سرويس اياب و ذهاب از كرج به 2.دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. 1		شرايط عمومي :
شجويان . هزينه تكرار دروس مردودي و دروس جبراني(كمبود يا پيش نياز) كه به تشخيص گروه آموزشي موظف به گذراندن اين نوع دروس بشوند، از دان3ميسر نميباشد.

  روزانه و پرديس اخذ خواهد شد.
دانشگاه فاقد  -2در شهر تهران مي باشد.  1399-1400ديدالورود كارشناسي ارشد ناپيوسته سال دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي برالي دانشجويان ج-1		شرايط خوابگاه :

  خوابگاه متاهلي مي باشد.
  02166726315		تلفن:		- 56 پالك -سخايي خيابان  –حافظ  يابانتهران خ		نشاني:

www.icrc.ac.ir استان		تهران -پژوهشي علوم و فنّاوري رنگ و پوشش  مؤسسهتهران *  

  شدگان ندارد.وليتي براي تامين خوابگاه دانشجويي جهت پذيرفتهئپژوهشگاه رنگ مس		شرايط خوابگاه:
  02122944184		تلفن:		- 55پالك  -نبش كوچه شمس -بادآميدان حسين  -خروجي حسين اباد -بزرگراه صياد شيرازي شمال-تهران		نشاني:

www.imps.ac.ir استان		پژوهش مديريت و برنامه ريزي عالي آموزش و مؤسسهتهران *  

  براي دانشجويان غير بومي تسهيالت خوابگاه دارد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  02122290063		تلفن:		-جمال آباد  -تهران 		نشاني:

www.aletaha.ac.ir استان		تهران -غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  مؤسسهتهران *  

  02144320647		تلفن:		-كوچه مدرسه  -خيابان كوهسار-وارآبشناسانبل-انتهاي نيايش غرب -تهران		نشاني:
e-damavandihe.ac.ir استان		دماوند -غيرانتفاعي ارشاد  مؤسسهتهران *  

  02166483608		تلفن:		- 21پالك  -كوچه نايبي  -خيابان وصال  -خيابان انقالب 		نشاني:
www.sadra.ac.ir استان		تهران -المتالهين (ويژه برادران) غيرانتفاعي صدر  مؤسسهتهران *  

  02144748551		تلفن:		-نبش ميالد يكم  -بلوار عالمه قزويني  -ميدان موج  -بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهيد خرازي  -تهران 		نشاني:
www.iricss.org استان		تهران -غيرانتفاعي علوم شناختي  مؤسسهتهران *  

غير انتفاعي) به يك تا دو نفر از پذيرفته شدگان رتبه هاي اول تا دهم آزمون سراسري كارشناسي ارشد  _لوم شناختي(غير دولتي آموزش عالي ع مؤسسه		شرايط عمومي :
  بورس تحصيلي ( معافيت كامل از پرداخت شهريه) اعطا مي كند. 1399_400در هركدام از رشته هاي حوزه ي علوم شناختي در سال تحصيلي 

  فاقد امكانات خوابگاهي است. مؤسسه اين		شرايط خوابگاه :
  02176291130		تلفن:

Iranian.ac.ir استان		سسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيانؤتهران * م 

شتن اينترنت نيز در اختيار داشرايط عمومي، برخورداري از يك دستگاه رايانه مستقل، منحصرا ويژه آموزش الكترونيكي دانشجو همراه با وبكم و ميكروفن، گوشي هوشمند و 
 ICDLمناسب و آشنايي نسبي با مهارت هاي 

  021 – 66124000تلفن :  1457896351كد پستي :  353/13445صندوق پستي :    7پالك  -كوچه فرهاديه  -نرسيده به خيابان آزادي  -خيابان توحيد  -تهران 	نشاني:
faran.ac.ir استان		تهران -دانش غيرانتفاعي مجازي فاران مهر  مؤسسهتهران *  

  02188734156		تلفن:		- 2باالتر از پارك ساعي نرسيده به توانير روبروي بيمارستان مهرگان جنب كوچه همسايگان پ  (عج)،تهران خ ولي عصر		نشاني:
mehralborz.ac.ir استان		تهران -غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مؤسسهتهران *  

  02188001511		تلفن:		- 109پالك  -راهللا شك خيابان -خيابان كارگر شمالي 		نشاني:
www.nooretouba.ac.ir استان		تهران -غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مؤسسهتهران *  

  02161017000		تلفن:		3پالك  -كوچه مهر  -نرسيده به چهارراه نصرت  -كارگر شمالي  -ميدان انقالب  -تهران 		نشاني:
www.parsuniversity.ir استان		تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مؤسسهتهران *  

با دانشگاه هاي جهان و ساير فعاليت  مؤسسه، ويژگي ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين المللي مؤسسهداوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي  -1		شرايط عمومي :
براي آگاهي با فعاليت هاي علمي و  -2مراجعه نمايند.  www.parsuniversity.irو يا  www.pu.ac.irبه نشاني  مؤسسهبه سايت  مؤسسههاي علمي و پژوهشي 

  مراجعه نمايند. مؤسسهبا صنعت به سايت  مؤسسهتحقيقاتي دانشجويان كارشناسي در پروژه هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته هاي 
  اي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد.هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان بر		شرايط خوابگاه :

  02188330906, 02188330905, 02188330904		تلفن:		- 18شماره  -انتصاريه  -خيابان دوم  -كارگر شمالي  -تهران 		نشاني:
abrar.ac.ir استان		تهران -غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  مؤسسهتهران *  

  02155064267		تلفن:		- 202پالك  -نبش كوچه علي اصغر عامري شهرابي-شهريور جنوبي خيابان هفده -ميدان خراسان-تهران		نشاني:
www.rayanee.ac.ir استان		تهران -غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مؤسسهتهران *  

  02126215441		تلفن:		- 44پالك  -تان خيابان گلس -مسجد بالل صدا و سيما  يروبرو -نرسيده به چهارراه پارك وي -خيابان ولي عصر -تهران 		نشاني:
www.sku.ac.ir استان		چهارمحال وبختياري * دانشگاه شهركرد 

هاي دانشجويي صرفًا امكان واگذاري خوابگاه به تعداد محدودي از دانشجويان دوره روزانه كارشناسي ه دليل وجود محدوديت در ظرفيت خوابگاهب-1		شرايط خوابگاه :
كان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، ام-2باشد. ترم امكان پذير مي 4هاي دانشجويي حداكثر ندي مطابق با مقررات شوراي خوابگاهارشد و با اولويت ب

گونه تعهدي نسبت به ارايه امكانات انشگاه هيچد-3هاي دانشگاه. مهمان، انتقالي، بورسيه و شاغل وجود ندارد مگر درصورت وجود ظرفيت و برابر با مقررات شوراي خوابگاه
  دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. -خوابگاهي ندارد. 

  03832324629		تلفن:		-بلوار رهبر -شهركرد		نشاني:
 پرديس بحر العلوم شهركرد -چهارمحال وبختياري * دانشگاه فرهنگيان 		استان 

  03832222890 		تلفن:		-   لقانيتقاطع بلوار طا -بلوار آيت اهللا كاشاني  -شهركرد 		نشاني:
www.noorhedayat.ac.ir استان		شهركرد -غيرانتفاعي نور هدايت  مؤسسهچهارمحال وبختياري *  

  03832244085		تلفن:		-كوچه خبرنگار -خيابان سعادت-بعد از تقاطع كاشاني-لوار طالقانيب -شهركرد 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.birjand.ac.ir استان		اه بيرجندخراسان جنوبي * دانشگ 

ل مي شود دانشگاه بيرجند براي همه ي دانشجويان كارشناسي ارشدي كه متقاضي خوابگاه باشند، در استفاده از خدمات خوابگاهي مناسب الويت ويژه قاي		شرايط خوابگاه :
  ند شد.. هم چنين پذيرفته شدگان ممتاز يا رتبه هاي برتر از تسهيالت ويژه ي رفاهي و دانشجويي بهره مند خواه

  05632202049		تلفن:		-انتهاي بلوار شهيد آويني 		نشاني:
www.birjandut.ac.ir استان		خراسان جنوبي * دانشگاه صنعتي بيرجند 

  05632391000		تلفن:		-بلوار صنعت و معدن  -بيرجند		نشاني:
www.fer-pihe.ac.ir استان		فردوس -غيرانتفاعي پيروزان  مؤسسهخراسان جنوبي *  

  05632731801		تلفن:		-خراسان جنوبي شهرستان فردوس بلوار خرمشهر 		:نشاني
bir-hormozan.ac.ir استان		بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان  مؤسسهخراسان جنوبي *  

  05632425151		تلفن:		-نرسيده به ميدان تمناي باران -بلوار سجاد-بيرجند		نشاني:
www.torbath.ac.ir استان		تربت حيدريه خراسان رضوي * دانشگاه 

صورت  به دانشگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه ملكي بوده و داراي خوابگاه خودگردان (با تامين هزينه توسط دانشجو) به تعداد كافي براي خواهران و		شرايط خوابگاه :
  هاي جديد) مي باشد.محدود براي برادران (با اولويت براي ورودي

  05151240000		تلفن:		-يه مشهد سمت راست دانشگاه تربت حيدريه محور تربت حيدر 7كيلومتر		نشاني:
www.hsu.ac.ir استان		سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكيم سبزواري  

  05144012610		تلفن:		-توحيد شهر  -سبزوار 		نشاني:
qiet.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه صنعتي قوچان 

براي دانشجويان كارشناسي  -2ي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر داراي خوابگاه با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. اين دانشگاه برا -1		شرايط خوابگاه :
  ارشد دختر نيز خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود دارد.

  05147017262		تلفن:		-جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر  -قوچان 		نشاني:
imamreza.ac.ir استان		مشهد -ن رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) خراسا 

اعتقاد و پايبندي به اسالم و -1دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي باشند : 		شرايط عمومي :
رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط -2ي ايران التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالم

اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش  -4سازمان سنجش الزامي است. 2رعايت كليه مفاد مندرج در دفترچه شماره -3هاي مرتب با دانشگاه 
درصد تخفيف  50دانشجويان ممتاز علمي و فرهنگي كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند طبق شيوه نامه دانشگاه از-1يالت و امتيازات: آموختگان ب) تسه

درسي در رشته هاي علوم انساني  واحد 16دانشجويان رتبه اول در اولين سال تحصيلي كه با گذراندن حداقل -2شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي برخوردار مي شوند. 
دانشجويان -3درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال سوم برخوردارخواهند بود  50كسب نمايند، از 18,50و در رشته هاي فني و مهندسي معدل باالتر از  19معدل باالتر از 

كليه دانشجويان رشته -4يمسال از تخفيف شهريه ثابت بهره مند خواهند بود ن 4حافظ قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورزشي مشمول آيين نامه وزارت علوم بمدت 
درصد  50دانشجوياني كه در دوران تحصيل ازدواج مي كنند از پرداخت -5در صد شهريه ثابت معاف خواهند بود  50هاي مجازي در اولين نيمسال تحصيلي از پرداخت 

و  30كميته امداد امام خميني (ره)، معاونت امداد مستضعفين آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي بترتيب از  مشمولين-6شهريه ثابت آن نيمسال معاف خواهند شد 
  درصد شهريه متغير و ثابت هر نيمسال برخوردار خواهند بود.20

  تفاده نماينددانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي اس		شرايط خوابگاه :
     05138041, 05138489787		تلفن:		- 553-91735صندوق پستي  -خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه  -مشهد		نشاني:

  (ع)ميدان فلسطين پرديس رضوان دانشگاه امام رضا –محل تحصيل خواهران : مشهد 
www.sadjad.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  

  05136029000		تلفن:		- 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالي  -مشهد 		شاني:ن
www.khayyam.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي خيام  

به دانشجويان در يك نوبت ، غذا با -2 و به صورت غيرحضوري انجام مي گردد. khayyam.ac.irثبت نام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به وبگاه -1		شرايط عمومي :
دانشجويان مي توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از وام شهريه برخوردار شوند .  -3نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه داده مي شود . 

  كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -4
  تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر(با اخذ هزينه ) در خوابگاههاي متعلق به دانشگاه		بگاه :شرايط خوا

  05135156, 05135134777, 05135252777		تلفن:		-ميدان مطهري -بلوارشهيدرفيعي- (ع)بزرگراه امام علي-مشهد		نشاني:
www.qhu.ac.ir  استان		واحد مشهد)مشهد* دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث (  

) رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر (از سوي خواهران) به عنوان 2هاي داخلي دانشگاه؛ ) رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل1		شرايط عمومي :
) پرداخت شهرية دوره مطابق با تعرفة 4ه آموزشي مربوط؛ نياز و جبراني ارايه شده از سوي گرو) گذراندن دروس پيش3حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش؛ 

: در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. 1مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛ تبصره 
: نفرات اول تا سي ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (رتبةكل 3از آزمون پايان همان نيمسال تبصرة  : امكان پرداخت اقساطي شهرية تحصيلي هر نيمسال تا قبل2تبصرة 

: دانشجويان ممتاز در هر 4نيمسال) معاف خواهند بود. تبصره  4داوطلب بدون سهميه در كدرشته امتحاني مندرج در كارنامة اوليه)، از پرداخت شهريه در طول دوره (
 طول سنوات مجاز)، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي نيمسال تحصيلي (در

) پذيرفته شدگان نهايي در 5ود. يك خانواده، فرزندان و خانواده هاي استادان حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و ... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند ب
وس پيش نياز مشخص رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت گرا، در صورتي كه فاقد مدرك روان شناسي در مقطع كارشناسي باشند؛ موظف به گذراندن در

و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چندرسانه اي  ) تحصيل در دورة مجازي (الكترونيكي) كامالً غيرحضوري6شده توسط گروه روان شناسي خواهند بود. 
در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكِي چندرسانه اي، كالس هاي مجازِي  http://vu.qhu.ac.irتوليد شده و از طريق سايت دانشگاه به نشاني 

ت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير آنالين، پاسخ گويي به پرسش هاي دانشجويان به صور
هاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد و آزمون

. پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي مواد و منابع مصاحبة ورودي مقطع 1ن و خارج از كشور برگزار مي گردد. امكانات و مزايا ايرا
بة علمي دوره هاي حضوري داراي شرايط [دورة حضوري رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت گرا] مواد و منابع مصاح 1399ارشد براي سال كارشناسي

؛ همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي خواهد بود. در صورت اعالم مواد و منابع جديد از سوي گروه هاي آموزشي، 1133خاص [مصاحبة ورودي] از كدرشته امتحاني 
  فهرست آنها متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار خواهد گرفت.

  خوابگاه ندارد. واحد مشهد: 		ابگاه :شرايط خو
  02537176253		تلفن: تختي جنب تاالر كسري مجتمع كوثر سناباد حد فاصل چهارراه پل خاكي و ميدان -مشهد 		نشاني:
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.um.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد 

فضاي  -نمايد. كشور، با امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي گسترده، اقدام به پذيرش دانشجو مي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه جامع و معتبر		شرايط عمومي :
هاي كشور در جذب دانشجويان بين ي نخست در ميان دانشگاههاي گسترده فرهنگي و ورزشي، و كسب رتبهعمومي دانشگاه شامل روابط استادان با دانشجويان، برنامه

بندي دانشجويان مستعد دانشگاه دانشجويان كارشناسي ارشد امكان شركت در طرح خوشه -محيط يادگيري پربار و بانشاطي فراهم ساخته است.  كشور جهان، 17المللي از 
ت بيشتر به نشاني شوند( داوطلبان جهت كسب اطالعاهاي متنوع دانشگاه برخوردار ميدانشجوياني كه در اين طرح پذيرش شوند از تسهيالت مالي و حمايت -را دارند، 
هاي اول تا پانزدهم المپياد هاي برتر در آزمون كارشناسي ارشد ( رتبه كل اول تا سوم) و رتبهشدگان داراي رتبهبه پذيرفته -مراجعه نمايند).  shahab.um.ac.irاينترنتي 

گردد. شده پرداخت ميكمك هزينه تحصيلي ماهانه متناسب با رتبه كسببندي شهاب، به مدت يكسال، دانشجويي كشوري، افزون بر پذيرش مستقيم در طرح خوشه-علمي
امكان استفاده از ناهار در غذاخوري هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه،  -گيرد. بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي -

صورت رايگان تحت پوشش تمام دانشجويان به -گردد. هم است. ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارايه ميناهار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فرا
 -هاي دولتي برخوردار است. ها و امكانات ورزشي، فرهنگي و رفاهي در ميان دانشگاهدانشگاه فردوسي مشهد از بهترين زيرساخت -گيرند. بيمه عمر و حوادث قرار مي

درصد دانشجويان روزانه، غيربومي، غير كارمند ، غير  80به حداكثر  -باشد. ) هاي علوم گياهي و فناوري زيستي واقع درپرديس دانشگاه فردوسي مشهد ميژوهشكدهپ
ور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي طبق مقررات آموزشي كشور، حض -گيرد. كيلومتر، سراي دانشجويي تعلق مي 100بورسيه و ساكنين شهرهاي با فاصله بيشتر از 

  مراجعه نمايند. edu.um.ac.irهاي دوره نوبت دوم به آدرس اينترنتي توانند براي آگاهي از هزينهمتقاضيان عزيز مي -است. 
گيرد ( ضمنا سراي ل تحصيل به دانشجو تعلق نميسراي متاهلي در دو نيمسال او -2گيرد. سراي دانشجويي به دانشجويان نوبت دوم پسر تعلق نمي -1		شرايط خوابگاه :

براي پذيرفته شدگان دختر در نوبت دوم امكان بهره مندي از سرا با اخذ هزينه در سراهاي بنياد دانشگاهي  -3متاهلي صرفًا براي آقايان دانشجوي متاهل خواهد بود) 
  فردوسي مشهد ميسر خواهد بود.

  05138802440		تلفن:		-ميدان آزادي  -مشهد 		نشاني:
pbm.cfu.ac.ir استان		پرديس شهيد بهشتي مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه فرهنگيان  

  05138783094		تلفن:		-  نرسيده به هتل پرديسان -بزرگراه شهيد كالنتري  -مشهد 		نشاني:
neyshabur.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه نيشابور 

  ند.ر داراي خوابگاه دانشجويي مي باشد و همچنين دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر(تحت نظارت دانشگاه) استفاده نمايدانشگاه نيشابو		شرايط خوابگاه :
  05143305000		تلفن:		-انتهاي بلوار اديب -انتهاي بلوار جانبازان-نيشابور		نشاني:

www.atrak.ac.ir استان		قوچان -عي اترك غيرانتفا مؤسسهخراسان رضوي *  

  05147231737		تلفن:		-مشهد جنب نمايندگي ايران خودرو  -جاده قوچان2كيلومتر		نشاني:
www.asrar.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي اسرار  مؤسسهخراسان رضوي *  

وياني كه در مسابقات ورزشي وعلمي كشوري ودانشگاهي حايز دانشج -2دانشجويان رتبه اول تا سوم در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. -1		شرايط عمومي :
  info@asrar.ac.irرتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهندگرديد. پست الكترونيكي 

  براي اسكان دانشجويان غير بومي هماهنگي الزم را با خوابگاههاي خودگردان انجام خواهد داد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  05138661770		تلفن:		- 69معلم -لوار معلم ب-مشهد 		نشاني:

www.eqbal.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي اقبال الهوري  مؤسسهخراسان رضوي *  

ذ واحد درسي را در سنوات مجاز اخ 8و مابعد كه در هر گروه آموزشي كه حداقل  95در هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول ارشد ورودي  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از  -2شد. درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعد برخوردار خواهند  50نموده باشند از تخفيف 

ي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك (برادر، خواهر، همسر و فرزند) مادام -3صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. 
دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم (ناهار) در سالن غذاخوري مجهز بهره  -4درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.  25تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف 

جهز رايانه اي و سيستم آموزش مجازي و اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مند مي دانشجويان از كتابخانه الكترونيكي، كارت سالمت، سايت هاي م -5مند مي گردند. 
به جهت مساعدت با دانشجويان  -7دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي فارسي و التين معتبر دنيا بهره مند مي گردند.  -6گردند. 

  نزد بانك هاي قرض الحسنه نسبت به معرفي دانشجويان تا ميزان كل شهريه ترم به بانك هاي طرف قرارداد اقدام خواهد شد مؤسسههاي  عزيز، از محل سپرده گذاري
  دانشجويان غيربومي مي توانند جهت استفاده از خوابگاه هاي خودگردان مجهز داراي مجوز بهره مند گردند. -1		شرايط خوابگاه :

  05138219742		تلفن:		- 9سرافرازان  -سرافرازان بلوار  -مشهد		نشاني:
www.baharihe.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي بهار  مؤسسهخراسان رضوي *  

 -آموزش عالي بهار را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتي مؤسسهشهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته،  ٪50تخفيف  -1		شرايط عمومي :
تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه  -3استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول انتخاب ميكنند. 

  ب كنند.مقام كس مؤسسهتخفيف شهريه براي دانشجويان ورزشكاري كه براي  -4 16اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل معدل 
  با خوابگاههاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است. مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :

, 05138817114		تلفن:		- 91895-1761روبروي ايستگاه مترو كوثر صندوق پستي: -32پالك  -2كوثر شمالي  -بلوار كوثر -بلوار وكيل آباد -مشهد 		نشاني:
05138842115 ,05138837199  

binaloud.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي بينالود  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05134230262		تلفن:		- 4نبش معلم -ابتداي بلوار طرقبه -مشهد 		نشاني:
www.beyhagh.ac.ir استان		غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مؤسسهخراسان رضوي *  

  05144668870		تلفن:		-هارراه امداد نبش چ -خيابان طالقاني  -سبزوار 		نشاني:
www.toos.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي توس  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05138909642		تلفن:		-حاشيه ميدان استقالل  - 6پالك -2انتهاي فرامرز عباسي -بلوار شهيد فرامرز عباسي -مشهد 		نشاني:
www.jdk.ac.ir استان		كاشمر -عي جهاد دانشگاهي غيرانتفا مؤسسهخراسان رضوي *  

  05155250800		تلفن:		-روبروي پمپ بنزين  -بلوار سيد مرتضي  -كاشمر  		نشاني:
www.hri.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي حكمت رضوي  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05136238658		تلفن:		-جنب پارك نيلوفر -68انديشه  -بلوار انديشه  -مشهد 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 401  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.hakimtoos.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي حكيم طوس  مؤسسهخراسان رضوي *  

به دانشجويان رتبه اول تا سوم -2دريكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد.  مؤسسهاين -1 		شرايط عمومي :
به دانشجويان ورودي جديد برابر -3درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء ميگردد.  20، 30، 50) به ترتيب 18الي هررشته در هر نيمسال تحصيلي (به شرط كسب معدل با

، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء ميگردد.(اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد.)  مؤسسهضوابط 
در ترم اول ، اعطاء خواهد  %70پس از دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان  را مؤسسهبه دانشجوياني كه اين -4

، تخفيف سهمؤسبرابر ضوابط  -6تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار مي گردند.  %70تحصيل نمايند از  مؤسسهدانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين  -5شد. 
  پژوهشي ، درمجالت معتبر علمي به چاپ برسانند، اعطاء خواهد شد. آ-شهريه براي دانشجوياني كه مقاالت علمي

  تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ازطريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود.		شرايط خوابگاه :
  05138402799, 05138402726		تلفن:		- 14پالك - 5خيابان پرستار -خيابان احمدآباد -مشهد 		نشاني:

hnq.ac.ir استان		قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05147211772		تلفن:		-مشهد انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان  2كيلومتر -قوچان 		نشاني:
www.khi.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي خاوران  مؤسسه*  خراسان رضوي 

و مشاوره با اساتيد، قبل از  مؤسسه. امكان بازديد از 2هـاي داخـل و خـارج از كشـور. ارايه برخي از دروس توسط استادان مبرز ايراني از دانشـگاه .1		شرايط عمومي:
هاي . تقدير از رتبه4حقيقاتي در طول تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند. . پرداخت كمك هزينـه بـه دانشجوياني كه با انجام پروژه ت3انتخاب رشته. 

باشد.  17. معافيـت از پرداخـت درصـدي از شـهريه ثابـت اولـين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره كارشناسي آنها باالتر از 5التحصيل. ممتاز فارغ
توزيع يك نوبت غذاي گرم در - 88. مؤسسهوجود تنوع غذايي در بوفه -. 7بگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان. . كمك به تأمين خوا6

ثابت دومين نيمسال . معافيت از پرداخـت شـهريه 10. مؤسسهالمللي هاي بينهاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم. ارايه تخفيف9اي. با قيمت يارانه مؤسسهسلف سرويس 
هـاي التحصيالن ممتـاز در پـروژهامكان ادامه همكاري فارغ-. 11هاي دولتي و غيردولتي قراردهند. را اولين انتخاب خود از بين كليه دانشگاه مؤسسهبراي داوطلباني كه اين 

  مؤسسهپژوهشـي 
  05135230690		تلفن:		- 91841-68619كدپستي: )، 4خيابان برادران حسيني(فالحيي، آباد، بزرگراه امام علي(ع)، بلوار شهيد رفيعهد، قاسممش		نشاني:

khorasan.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي خراسان  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05135028607		تلفن:		- 82خيابان آموزگار-انتهاي بلوار دندان پزشكان-بلوار وكيل آباد-مشهد		نشاني:
www.motahar.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مؤسسهاسان رضوي * خر 

  05138842227		تلفن:		- 2پالك-45كوثر شمالي -بلوار كوثر-مشهد		نشاني:
www.sobhan.ac.ir استان		نيشابور -غيرانتفاعي سبحان  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05143348050		تلفن:		- 747صندوق پستي  - 17 (ره)خيابان امام خميني-نيشابور  		نشاني:
www.salman.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي سلمان  مؤسسهخراسان رضوي *  

دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي،  -2دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.-1		شرايط عمومي :
دانشجويان ممتاز هر رشته در هر  -3درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  50يت اول خود انتخاب كرده باشند، از را به عنوان اولو مؤسسهاين 

ي، مركز رايانه، امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزش -4نيمسال، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد.
دانشجويان از بيمه  -6با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.  مؤسسهروزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس  -5كارگاه، آزمايشگاه و كتابخانه و قرايت خانه مجهز.

داراي موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از  مؤسسه -8تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي در تنظيم برنامه درسي. -7حوادث برخوردار خواهند شد. 
  طريق مترو و اتوبوس)است.

  تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  05138650376, 05138650371, 05138650370		تلفن:		- 2نبش خضرايي منش  -ابتداي بلوار الدن-بلوار وكيل آباد-مشهد		نشاني:

www.sanabad.ac.ir استان		گلبهار -غيرانتفاعي سناباد  مؤسسهخراسان رضوي *  
را پس از دانشگاه هاي دولتي و در ميان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول خود انتخاب  مؤسسهبه دانشجوياني كه اين  -1		شرايط عمومي :

. مؤسسهتخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي  -2ال اول تخفيف داده خواهد شد. درصد شهريه ثابت در نيمس 50نمايند 
بر از بنياد شهيد خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معت -4امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال.  -3

  بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد.
  05138326402, 05138326401		تلفن:		-شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري. 		نشاني:

www.shandiz.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي شانديز  مؤسسهخراسان رضوي *  
درصد تخفيف شهريه ثابت در 50را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند، از  مؤسسهدانشجوياني كه درميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين -1		شرايط عمومي :

وام صندوق رفاه به دانشجويان  پرداخت -3دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه پرداخت نمايند . -2نيمسال اول تحصيلي برخودار خواهند بود. 
دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت دانشجوبان -5امكان استفاده از وام قرض الحسنه.  -4واجد شرايط. 

هاي خارجي جهت ادامه تحصيل در مقطع دكترا با توجه به عضويت دانشگاه امكان معرفي دانشجويان به-6رتبه هاي برتر اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند شد. 
. مؤسسهسرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل آباد تا محل -7ها.نامه با آن دانشگاه) و انعقاد تفاهمEURASدر اتحاديه دانشگاه هاي آسيا اروپا ( مؤسسه

  خط)30(05131509. شماره تماس:مؤسسهبلوار وكيل آباد تا محل  سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي- 8
  معرفي به خوابگاه هاي خودگران داراي مجوز		شرايط خوابگاه :

  05131509000		تلفن:		- 10دانشگاه-5مدرس -روبروي موجهاي خروشان-ابتداي محور شانديز-انتهاي بلوار وكيل آباد-مشهد		نشاني:
www.attar.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي عطار  مؤسسهرضوي *  خراسان 

  05138830118		تلفن:		- 6پالك  - 43بلوار كوثر شمالي  -مشهد 		نشاني:
www.ferdowsmashhad.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي فردوس  مؤسسهخراسان رضوي *  

قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان -2اني تا كارشناسي ارشدمي باشد. تنها مركز آموزش عالي شرق كشور داراي رشته هاي هنري از مقطع كارد-1		شرايط عمومي :
در المپيادهاي علمي  مؤسسهتخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه در حين تحصيل در -3به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.

در  مؤسسهتخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نام و نشان -4رتبه نمايند.،مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب 
پرداخت وام شهريه به دانشجويان واجد شرايط.با معرفي به بانك مهرايران در هر ترم -5مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند. 

 مؤسسه-8تحصيل نمايند.  مؤسسهدرصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين  10اعطا -7ا تخفيف به فرزندان محترم شهدا و ايثارگراناعط-6
  داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي استفاده دانشجويان رشته هاي هنري مي باشد .

  دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهندشد.		: شرايط خوابگاه
  05137291115, 05137256790		تلفن:		- 30شهيدكالهدوز-بلوارشهيدكالهدوز-مشهد		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.kavian.ac.ir استان		مشهد -غيرانتفاعي كاويان  مؤسسهخراسان رضوي *  

آموزش عالي  مؤسسهشهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخابهاي اول تا سوم آنها  تخفيف-1		شرايط عمومي :
تسهيالت -4تا سوم تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول -3تخفيف شهريه ثابت دانشجويان برتر مسابقات ورزشي،قرآني،هنري،علمي،پژوهشي و... -2كاويان باشد. 

ارايه خدمات مشاوره اي -8بيمه حوادث دانشجويي -7برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5ويژه براي دانشجويان ممتاز 
  رايگان

  خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان غير بومي		شرايط خوابگاه :
  05138841809, 05138816393		تلفن:		- 1لوار كوثر،نبش كوثرمشهد،بلوار وكيل آباد،ب		نشاني:

vahdat.ac.ir استان		تربت جام -غيرانتفاعي وحدت  مؤسسهخراسان رضوي *  

  05152544750		تلفن:		-كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام 		نشاني:
www.tabaran.ac.ir استان		هدمش -غيرانتفاعي تابران  مؤسسهخراسان رضوي *  

ناسب، معرفي دانشجويان غيربومي (اعم از ايراني و غيرايراني) به خوابگاه هاي مجهز تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) با شرايط مالي م		شرايط خوابگاه :
  مي گردند.

  05135227217, 05135227216, 05135227215		:تلفن		-جنب ايستگاه مترو  -و پل صياد شيرازي 49بين وكيل آباد  -حاشيه بلوار قاسم آباد		نشاني:
www.cheshirvan.ac.ir استان		خراسان شمالي * دانشكده كشاورزي شيروان 

  05836353661		تلفن:		-بجنورد -محور شيروان 10كيلومتر -شيروان 		نشاني:
www.ub.ac.ir استان		خراسان شمالي * دانشگاه بجنورد 

روزانه پسر و دختر بر اساس اولويت مندرج در پرتال امور دانشجويي دانشگاه حداكثر سه نيمسال سراي دانشجويي در داخل دانشگاه  به دانشجويان دوره		شرايط خوابگاه :
  ند.تعلق مي گيرد. دانشجويان مي توانند پس از پايان مدت مجاز از سراهاي دانشجويي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كن

  05832201000		تلفن:		-جاده اسفراين  4كيلومتر  -جنورد ب		نشاني:
kub.ac.ir استان		بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  

  داراي خوابگاه خصوصي (با ظرفيت محدود) زير نظر دانشگاه		شرايط خوابگاه :
  05832262493, 05832262461		تلفن:		-كوچه شهيد نوريان  -شهريور شمالي  17خيابان  -بجنورد 		نشاني:

esfarayen.ac.ir استان		خراسان شمالي * مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 

  05837266531		تلفن:		-جنب ميدان مادر  -بلوار آزادگان  -اسفراين 		نشاني:
www.hakiman.ac.ir استان		بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان  مؤسسهخراسان شمالي *  

در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه  -2تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از  -1		: شرايط عمومي
صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي  در -3دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي با قيمت تعيين شده از سوي شوراي هماهنگي منطقه نه كشور توزيع ميگردد. 

ريالي با  000/000/20اعطاي وام شهريه  -4از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل ،از سوي بانك مهر ايران وام شهريه پرداخت خواهد شد. 
همكاري با بنياد شهيد و امور  -6حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد.  كليه دانشجويان از مزاياي بيمه -5از سوي بانك تجارت به دانشجويان متقاضي  %4كارمزد 

همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت  -8پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -7ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 
ت و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرس-9پرداخت شهريه 

تقدير از دانشجوياني كه در المپياد  -10برخوردار خواهند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد.
سايت مجهز  -12كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي .  -11اني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. ورزشي است

  برخورداري از سالن اجتماعات مجهز- 13رايانه 
خوابگاه داراي فضاي  -3مه رشته ها از تخفيف برخوردار خواهند شد. حكيمان در ه مؤسسهدانشجويان  -2خوابگاه بصورت خودگردان مي باشد.  -1		شرايط خوابگاه :

  از خوابگاه دانشجويي خودگردان(براي خواهران) برخوردار است. مؤسسهاين  -4فيزيكي مناسب و تجهيزات كامل مي باشد. 
  05832285818		تلفن:		-بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اركان -جاده اسفراين 5كيلومتر -بجنورد		نشاني:

www.osool.ac.ir  خوزستان * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين		استان

شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1		شرايط عمومي :
 ارايه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. منع قانوني (براي داوطلبين مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظامنداشتن  – 3تحصيلي دانشجو شود. 

ص شوراي آموزشي. نياز و جبراني به تشخيگذراندن واحدهاي پيش – 1توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي دانشجويان مي – 5
دانشجوياني كه معدل ترم  – 4شهريه طبق مصوبات هيات امناي دانشكده اخذ خواهد شد.  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2

ر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق چنانچه دانشجو به ه – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20) يا باالتر باشد از 19/50اول به بعد (
  مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد.

  شوند.مي مندالدين شعبه دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهرهتمامي دانشجويان دانشكده اصول		شرايط خوابگاه :
  061-42321663تلفن:  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  – روبروي مصالي دزفول –خيابان امام خميني (ره) جنوبي ، نشاني

scu.ac.ir استان		اهواز -خوزستان * دانشگاه شهيد چمران  

  06133332043		تلفن:		-اتوبان گلستان -اهواز		نشاني:
www.put.ac.ir استان		خوزستان * دانشگاه صنعت نفت 

هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و هيأت امناء دانشگاه صنعت نفت( به صورت بالعوض، تغذيه  برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات -1		شرايط عمومي :
امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان نامه كارشناسي ارشد در مورد  -2در حد دانشگاههاي دولتي. 
برخورداري فارغ التحصيالن ممتاز  -4وجود زمينه ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. -3يع. مشكالت و معضالت اين صنا

زارت نفت هيچگونه دانشگاه صنعت نفت و و -5دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه. 
  تعهدي جهت استخدام فارغ التحصيالن ندارند.

  امكان استفاده از خوابگاه هاي مجردي در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد فراهم مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  06153153000, 06153267126		تلفن:		- 63146-61118كدپستي  -فلكه پتروشيمي  -بريم -آبادان		نشاني:

aut.ac.ir استان		اميركبير (پرديس ماهشر) صنعتيخوزستان * دانشگاه  

  خيابان دانشگاه –ناحيه صنعتي  –ماهشهر 		نشاني پرديس ماهشر:
www.jsu.ac.ir استان		دزفول -خوزستان * دانشگاه صنعتي جندي شاپور  

  06142428000		تلفن:		-اري روبروي پايگاه چهارم شك -دزفول 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 403  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.bkatu.ac.ir استان		بهبهان -خوزستان * دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  

  .به كليه دانشجويان روزانه واجد شرايط، خوابگاه واگذار مي شود )2) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد . 1		شرايط خوابگاه :
  06152721191, 06152721488		تلفن:		- 6361611111كد پستي : -ن ابتداي جاده زيدو -بهبهان  		نشاني:

www.shhut.ac.ir استان		سوسنگرد -خوزستان * دانشگاه صنعتي شهداي هويزه  
  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  06136751021		تلفن:		- 64418-78986كد پستي -دشت آزادگان		نشاني:
www.asnrukh.ac.ir استان		مالثاني اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 

  سرويس اياب و ذهاب مناسب در ساعات مختلف از اهواز به مالثاني و بالعكس برقرار است . دانشگاه داراي سلف سرويس مناسب مي باشد.		شرايط عمومي :
  پسرانه و دخترانه استدانشگاه داراي سراي مناسب 		شرايط خوابگاه :

  06136522428		تلفن:		-شهر مالثاني  -شهرستان باوي 		نشاني:
www.kmsu.ac.ir استان		خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

  06153533321		تلفن:		-بلوار علي ابن ابيطالب -خرمشهر		نشاني:
www.amiralmoemenin.ac.ir استان		اهواز -اعي امير المومنين(ع) خوزستان * دانشگاه غيرانتف 

  06133337525		تلفن:		-روبروي دانشكده ادبيات  -بلوار امام موسي صدر  -امانيه  -اهواز  		نشاني:
 خرمشهر -غيرانتفاعي اروندان  مؤسسهخوزستان * 		استان  

  06153536422		تلفن:		-جنب دبستان شهيد رجايي  -اتوبان علي ابن ابيطالب  -خرمشهر 		نشاني:
www.karoon.ac.ir استان		اهواز -غيرانتفاعي كارون  مؤسسهخوزستان *  

كليه دانشجويان در طول  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. -1		شرايط عمومي :
داراي امكاناتي از قبيل  مؤسسه -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر ، خواهر و همسر) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند  -5سايت هاي كامپيوتر و آزمايشگاههاي مجهز مي باشد.  –كتابخانه 
  تحصيل نمايند از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند. مؤسسهدانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين  -6 شد.

  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان سطح شهر.		شرايط خوابگاه :
  06134468665, 06134468666		تلفن:		- 6164888518كدپستي: –كمربندي  4و 3بين خيابان -3فاز-خيابان اقبال-كوي ملت –اهواز 		نشاني:

mehrarvand.ac.ir استان		آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند  مؤسسهخوزستان *  
  06153364851		تلفن: ابتداي كوي هفتصد دستگاه. -CNGجنب  -نرسيده به فلكه فرودگاه -بلوار طالقاني -آبادان -خوزستان			نشاني:

ebarkhat.ac.ir استان		اهواز -غيرانتفاعي مجازي برخط  مؤسسهخوزستان *  
  06133917884		تلفن:		- 89پالك  -عامري 14خيابان  -محله كورش -اهواز 		نشاني:

www.iasbs.ac.ir استان		زنجان * دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 
و مابقي رشته هاي مورد پذيرش اين مقطع رتبه  50كامپيوتر رتبه زير دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت كسب رتبه دو رقمي كشوري (رشته علوم  -1		شرايط عمومي :

دار خواهند بود. ) در آزمون سراسري تا سقف سه ميليون ريال ماهانه (به عنوان دستيار پژوهشي) دريافت مي كنند و از تسهيالت ويژه رفاهي دانشجويي برخور100زير 
لمي مورد تاييد دانشگاه در دوره تحصيل عالوه بر تسهيالت فوق حمايت مي شود. اين امتياز ها مادامي كه معدل ضمنا براي رتبه هاي يك رقمي پوشش كامل يك سفر ع

در رشته علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشجويان امكان فعاليت هاي بين رشته اي با  -2باشد پابرجا خواهد بود.  17/5كل دوره باالي 
يك عدد لپ تاپ جايزه داده  20جهت تشويق به كليه پذيرفته شدگان نهايي كارشناسي ارشد با رتبه كل كشوري زير  -3تكتونيك را خواهند داشت. هيدروژيولوژي و 

  خواهد شد.
  02433152216		تلفن:		- 45195-1159صندوق پستي 444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان 		نشاني:

www.znu.ac.ir استان		ن * دانشگاه زنجانزنجا 
دانشجويان پذيرفته شده اي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در كنكور  -1شرايط واگذاري خوابگاه به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 		شرايط خوابگاه :

د نمود و در باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند از خوابگاه دولتي رايگان استفاده خواهن و بدون احتساب سهميه ها) مي باشند در سال اول تحصيل
اخذ اجاره بهاي اين دانشگاه براي دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد پسر، در نيمه اول دوران تحصيل (ترم اول و دوم) خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي) با  -2يافت. 

اين دانشگاه براي دانشجويان  -3م و چهارم) خوابگاه دولتي با اخذ هزينه طبق تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهدكرد. مربوطه و در نيمه دوم دوران تحصيل (ترم سو
خذ هزينه بگاه دولتي با اكارشناسي ارشد روزانه دختر، در ترم اول خوابگاه خودگردان (بخش خصوصي) با اخذ اجاره بهاي مربوطه و در ترم هاي دوم، سوم و چهارم خوا

اين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين و تخصيص خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد. اين گروه  -4طبق تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد كرد. 
رت وجود ظرفيت) با هزينه شخصي استفاده نمايند. از دانشجويان در صورت تمايل مي توانند دركل مدت زمان تحصيل از خوابگاه هاي خودگردان بخش خصوصي (در صو

به كليه دانشجويان كارشناسي ارشد (دختر و پسر) از ترم پنجم خوابگاه دولتي واگذار نخواهد شد و در صورت وجود ظرفيت  -6اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است.  -5
  مراجعه نمايند. www.znu.ac.ir/stu-vpمتقاضيان خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به نشانيداوطلبان و  -7هاي خودگردان اسكان داده خواهد شد. در خوابگاه

  02433052335		تلفن:		-جاده تبريز  6كيلومتر 		نشاني:
roozbeh.ac.ir استان		زنجان -غيرانتفاعي روزبه  مؤسسهزنجان *  

  02433038005		تلفن:		-شهرك پونك  -زنجان 		نشاني:
www.saeb.ac.ir تاناس		ابهر -غيرانتفاعي صايب  مؤسسهزنجان *  

 -ارايه وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان  -ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان  -ارايه تخفيف به خانواده هاي معزز شهدا ،جانبازان ، ايثارگران 		شرايط عمومي :
  ارايه تخفيف به دارندگان حكم قهرماني ورزشي

  داراي خوابگاه خواهران مي باشد و در صورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه مي گردد مؤسسه		:شرايط خوابگاه 
  02435242067		تلفن:		-قزوين ضلع شمالي اتوبان -كيلومتر يك اتوبان ابهر -زنجان 		نشاني:

 زنجان -غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مؤسسهزنجان * 		استان  
  02433456353		تلفن:		- 5عارف  -ي علوم پايه كو -زنجان 		نشاني:

khoramdareh.kar.ac.ir  استان		زنجان * مؤسسه غيرانتفاعي كار (واحد خرمدره) 
 سهمؤستخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر در همين  –. * تخفيف به فرزندان بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح 		شرايط عمومي :

داد و بهزيستي ، افراد تحت * تخفيف ويژه جهت كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر وفرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت ، پرسنل نيروهاي مسلح ، پرسنل كميته ام
به  مؤسسه( ليست ساير موارد تخفيفات در سايت  درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود 50تا  30پوشش كميته امداد و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 

داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان به تهران و كرج بصورت رفت و برگشت مي باشد. *  مؤسسهموجود مي باشد.) *فوق آدرس 
  داراي سلف سرويس ، بوفه ، وام دانشجويي مي باشد . مؤسسه

  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسرمي باشدو در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر مي باشد.  مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  02435527990دورنگار: 6560و 02832225882تلفن: -جنب كمربندي -انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نشاني، خرمدره

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.du.ac.ir استان		نشگاه دامغانسمنان * دا 

  نيمسال تحصيلي خوابگاه تعلق مي گيرد. 4به پذيرفته شدگان زن و مرد 		شرايط خوابگاه :
  02335220087		تلفن:		-ميدان دانشگاه  -مغاندا		نشاني:

www.semnan.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه سمنان 

  دانشگاه سمنان دانشگاه عاري از دخانيات است.		شرايط عمومي :
دانشجوياني كه  - 2دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند. 		وابگاه :شرايط خ

ز ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس دانشگاه سمنان ا -3رتبه اول در هر كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 
كيلومتري  20محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله  -4خودگردان معذور است. 

  كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد. 24شكي اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپز -5از شهرستان سمنان مي باشد. 
  02333654330, 02333654329, 02333654336		تلفن:		-روبروي پارك سوكان  -جاده دامغان  3كيلومتر -سمنان 		نشاني:

www.shahroodut.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه صنعتي شاهرود 

يدان هفت تير براي اطالع از ميزان شهريه و نحوه پرداخت در دوره هاي مختلف تحصيلي به وبگاه دانشگاه صنعتي شاهرود مراجعه نماييد. نشاني: شاهرود م		شرايط عمومي :
     3619995161كد پستي  - 316بلوار دانشگاه صندوق پستي 

  به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي گيرد.		شرايط خوابگاه :
  02332392204-9    02332393010		تلفن:		-شاهرود 		اني:نش

www.eyc.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 

كليه دانشجويان در طول -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.-1		شرايط عمومي :
درصد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  20به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف  -3تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت.تحصيل 

درصد تخفيف شهريه  15 به افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي شوند تا سقف -4
هر دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك(برادري،خواهري،همسري،فرزندي) مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به  -5تعلق مي گيرد. 

درصد تخفيف شهريه برخوردار  10دانشگاه تحصيل نمايند از دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين  -6درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25كدام تا سقف 
درصد تخفيف  15به مدال آوران مسابقات ورزشي تا سقف  -8دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهار) در سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. -7مي گردند.

ه تهران قرار گرفته و با هماهنگي شركت هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران كيلومتري سه راه افسري 50دانشگاه در  -9شهريه تعلق مي گيرد. 
مند دانشجويان از كتابخانه ديجيتال،كارت سالمت،سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره -10و شهرهاي مسير برقرار مي باشد.

  ن از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند.دانشجويا -11گردند.مي
  02331432, 02334521563		تلفن:		- 35918-99888خيابان دانشگاه كدپستي: -بلوار آيت اهللا طالقاني -ايوان كي		نشاني:

www.adiban.ac.ir استان		گرمسار -غيرانتفاعي اديبان  مؤسسهسمنان *  

  02334557261		تلفن:		-بعد از شهرك صنعتي گرمسار  -ضلع شمالي جاده تهران مشهد  -گرمسار 		نشاني:
barayand.ac.ir استان		شاهرود -غيرانتفاعي برايند  مؤسسهسمنان *  

  02332397826		تلفن:		-شهرك دانشگاه خيابان پژوهش  -شاهرود		نشاني:
www.roshdedanesh.ac.ir استان		سمنان -غيرانتفاعي رشد دانش  مؤسسهنان * سم 

  02333481783		تلفن:		-خيابان شهيد احمدي روشن  -بلوار دفاع مقدس -ميدان استاندارد-سمنان		نشاني:
www.nbshahrood.ac.ir استان		غيرانتفاعي شاهرود مؤسسهسمنان *  

به دانشجويان واجد  -2را در الويت اول ،انتخاب نمايند. مؤسسهات امناء براي دانشجوياني كه اين تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هي -1		شرايط عمومي :
در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوي رتبه اول معادل  -3شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته، وام شهريه تعلق خواهد گرفت.

عبارتند از : سالن  مؤسسهساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي  -4باشد . 17بت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل تخفيف در شهريه ثا 20%
  فه دانشجوييرويس و بوبدنسازي، انتشارات، كتابخانه مركزي، سايت رايانه اي، مركز رشد فناوريهاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف س

  02332373653, 02332373652, 02332373651		تلفن:		-ميدان حضرت ابوالفضل ع  -خيابان شهيد هاشمي نژاد  -ميدان واليت  -شاهرود 		نشاني:
www.asihe.ac.ir استان		گرمسار -غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مؤسسهسمنان *  

استفاده از اساتيد  -2كالس و آتليه مجهز به ويديو پروجكشن)  30ه گيري از فضاهاي آكادميك با كيفيت باال (بيش از امكانات مناسب آموزشي با بهر -1 		شرايط عمومي :
پيش رو در ارايه خدمات انفورماتيك به دانشجويان (سايت اينترنتي، سامانه هاي اينترنتي آموزشي و مالي، اينترنت  -3و اعضاء هيات علمي مجرب دانشگاه هاي كشور 

كتابخانه و سايت  -5سلف غذاخوري ويژه دانشجويان دختر و پسر همراه با سيستم رزرو اينترنتي  -4، ايميل آكادميك و ...) مؤسسهايرلس پرسرعت در تمام اماكن و
بال، واليبال، بسكتبال و ... بهره مندي ازسالن ورزشي مجهزجهت استفاده دانشجويان در رشته هاي فوت -6كامپيوتر مجهز، در سطح دانشگاه هاي دولتي كشور 

برگزاري ادواري كنفرانس ها، ورك شاپ ها و سمينارهاي  -8بهره مندي از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مجهز، مورد تاييد وزارت علوم و ادارات استاندارد استان  -7
تفاهم نامه تبادل دانشجو و استاد با تعدادي از دانشگاه هاي كشور ايتاليا  -9با حضور اساتيد بين المللي از دانشگاه هاي معتبر سراسر دنيا  مؤسسهتخصصي در محل 

 مؤسسهگرمسار و دسترسي آسان به محل -امكان استفاده از قطار حومه اي تهران -12امكان استفاده از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -10
  7-34533924-023تماس برقرار نماييد.  مؤسسهكالس هاي كارشناسي ارشد، ميتوانيد از طريق شماره زير با كارشناسان جهت كسب اطالعات در رابطه با برگزاري 

  امكان استفاده از خوابگاه خودگردان دانشجويي		شرايط خوابگاه :
  02334533924		تلفن:		-حاجي آباد -گرمسار		نشاني:

otaria.ac.ir استان		ايوانكي -لوم توسعه پايدار آريا غيرانتفاعي ع مؤسسهسمنان *  

دانشجويان براي  -3دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -2كانال ارتباط صنعت دانشگاه با جامعه و صنعت براي اشتغال زايي -1 		عمومي: شرايط
درصورت تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه دانشجويان، يك نوبت - 4ي استفاده نمايندپرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناور

به دانشجوياني در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب  -5غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي شود 
شاخه ايران از  –) ACI(شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي انجمن بين المللي بتن امريكا -6و مقررات تعلق خواهد گرفت  نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط

حضور دانشجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال ارتباط صنعت و دانشگاه جهت آموزش  -7برخوردار مي باشد "متب"مزاياي اين مسابقات و مركز تحقيقات بتن 
استفاده از آزمايشگاه هاي بتن، مواد و مصالح ،كارگاه هاي جوشكاري ، آتليه  -8و يادگيري فعال و مهارت هاي تكنيكي و كاربردي جهت ورود به بازار كسب و كار تركيبي

امكان معرفي اعزام  -10رخشان بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت مهندسي وند شيمي ساختمان براي استعداد هاي د-9معماري خاك ، مجهز به تجهيزات روز 
برنامه ريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال زايي، معرفي دانشجويان به شركت هاي مشاور و پيمانكار  –11دانشجويان نخبه به خارج از كشور به منظور ادامه تحصيل 

  عضويت رايگان دانشجويان در انجمن بين المللي بتن امريكا -12
  02188799345		تلفن:		-ه به شهر جديد نرسيد -ايوانكي 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
fazilat.ac.ir استان		سمنان -غيرانتفاعي فضيلت  مؤسسهسمنان *  

دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي  -2دانشجويان از وام دانشجويي كه توسط صندوق رفاه دانشجويي پرداخت مي گردد بهره مند خواهند شد.  -1		شرايط عمومي :
را به  مؤسسهدانشجوياني كه در انتخاب رشته خود اين  -4دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره مند مي گردند.  -3استفاده نمايند.  گرم ترجيحا ناهار

  عنوان اولويت اول خود انتخاب كنند از تخفيف شهريه بهره مند مي گردند.
  02333481888, 02333481887, 02333481886		تلفن:		-احمدي روشن خيابان شهيد  -شرق مصلي -ميدان استاندارد -سمنان		نشاني:

www.kumesh.ac.ir استان		سمنان -غيرانتفاعي كومش  مؤسسهسمنان *  

سب داده خواهد باشد ، با ارايه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف منا مؤسسهبه دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته اين  -1		شرايط عمومي :
طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي  -3درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد .  20به دانشجويان رتبه اول هر دوره -2شد .

درصد طبق  25به دانشجويان فرزند شهيد ، آزاده و جانباز باالي  -5د .كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند ش -4از همان ترم اول وام تعلق مي گيرد . 
داراي اينترنت  مؤسسه -7امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان وجود دارد . -6درصد شهريه در نظر گرفته مي شود . 100قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف 

  بي سيم به صورت رايگان مي باشد .
 02333480792, 02333480791		تلفن:		- 35144-84912سمنان ، ميدان استاندارد ، بلوار دفاع مقدس ، شرق مصلي ، خيابان شهيد احمدي روشن كد پستي :		نشاني:

www.molavi.ac.ir استان		ايوانكي -غيرانتفاعي مولوي  مؤسسهسمنان *  

سرويس اياب و ذهاب مهيا مي باشد.وام دانشجويي ،تقسيط شهريه و  02334521937فكس: 02334521935حراست: 02358497502امورمالي:		شرايط عمومي :
  مي باشد. مؤسسهبرگزاري كالسها طي يك روز در هفته از جمله شرايط 

  02358497503, 02334521937, 02334521936		تلفن:					3591615862كدپستي: -(جانباز موسوي)  بلوار شهيد بهشتي -ايوانكي		نشاني:
www.cmu.ac.ir استان		سيستان وبلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 

مجتمع دانشگاهي اين دانشگاه در ارايه خوابگاه مجردي، دانشجويان غير بومي را در اولويت قرار مي دهد. الزم به يادآوري است كه خوابكاه خواهران داخل 		شرايط خوابگاه :
  مي باشد.

  05435320025		تلفن:		-ار شهيد ريگي بلو -چابهار		نشاني:
uoz.ac.ir استان		سيستان وبلوچستان * دانشگاه زابل 

  05431232030		تلفن:		-جاده بنجار  -زابل		نشاني:
www.usb.ac.ir استان		زاهدان -سيستان وبلوچستان * دانشگاه سيستان و بلوچستان  

  05431136229		تلفن:		-خيابان دانشگاه -زاهدان		نشاني:
www.iuc.ac.ir استان		سيستان وبلوچستان * دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 

  05435314303		تلفن:		-منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار. تراس بهشت  -چابهار		نشاني:
www.arq.ac.ir استان		پرديس شهيد مطهري زاهدان -سيستان وبلوچستان * دانشگاه فرهنگيان  

  05433419448		تلفن:		  يابان تربيتزاهدان، خيابان جانبازان، خ		نشاني:
velayat.ac.ir استان		ايرانشهر -سيستان وبلوچستان * دانشگاه واليت  

  05431251200		تلفن:   بزرگراه شهيد مرادي 5ايرانشهر، كيلومتر 		نشاني:
www.saravan.ac.ir استان		سيستان وبلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان 

  05437630095		تلفن:		-سداران بلوار پا-سراوان  نشاني:
www.hatef.ac.ir استان		زاهدان -غيرانتفاعي هاتف  مؤسسهسيستان وبلوچستان *  

  امكان تقسيط شهريه و دريافت وام		شرايط عمومي :
  مؤسسهوجود خوابگاه خودگردان در نزديك 		شرايط خوابگاه :

  05433294457, 05433294456		تلفن:		-رآني جنب دانشكده علوم ق -انتهاي بلوار بزرگمهر -زاهدان		نشاني:
www.jahromu.ac.ir استان		فارس * دانشگاه جهرم 

  07154372252		تلفن:		-جاده الر  6كيلومتر  -جهرم		نشاني:
www.kazerunsfu.ac.ir استان		كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  

  دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  07142212305		تلفن:		-ابتداي خيابان ايت اهللا طالقاني  -كازرون 		نشاني:

www.shirazu.ac.ir استان		فارس * دانشگاه شيراز 

 به صورت مجازي خواهد بود. 1399-1400راي حفظ سالمتي دانشجويان، برگزاري كالس هاي آموزشي دانشگاه شيراز در نيمسال اول سال تحصيلي ب-1		شرايط عمومي :
  باشد.بهينه سازي در زمينه تحقيق در عمليات ميگرايش  –ي رياضي كاربردي پذيرش دانشجو براي رشته -2

  07136286420		تلفن:		-ساختمان مركزي مديريت دانشگاه شيراز  -لوار جمهوري اسالمي ب -شيراز 		نشاني:
www.sutech.ac.ir استان		فارس * دانشگاه صنعتي شيراز 

  اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است.		شرايط خوابگاه :
  01737353500		تلفن:		-بلوار مدرس  -شيراز		نشاني:

 پرديس شهيد باهنر شيراز -فارس * دانشگاه فرهنگيان 		استان 

  07137222070		تلفن:		-  شيراز، خيابان مدرس،خيابان فرصت شيرازي،روبروي سردخانه بزرگ شيراز		نشاني:
 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  فارس *		استان 

  07132280701 		تلفن:		   7145615515، قبل از پل علي بن حمزه،كد پستي  3شيراز خيابان ساحلي شرقي، جنب شهرداري منطقه 		نشاني:
www.fasau.ac.ir استان		فارس * دانشگاه فسا 

سهميه پرينت به  -3درصد هزينه غذا به كليه دانشجويان تعلق مي گيرد80يارانه معادل  -2يان قرار مي گيرد.اينترنت رايگان در اختيار كليه دانشجو-1		شرايط عمومي :
  بن خريد كتاب و افزايش حجم اينترنت به دانشجويان استعداد درخشان اعطا مي گردد.-4كليه دانشجويان اعطا مي گردد. 

  رپرستي دانشگاه بهره مند مي شوندكليه دانشجويان از خوابگاههاي تحت س		شرايط خوابگاه :
  07153151111		تلفن:					74616-86131كد پستي  -ميدان استاد بهمن بيگي  -انتهاي بلوار شهيد محب  -فسا 		نشاني:

eram-shiraz.ac.ir استان		شيراز –غيرانتفاعي ارم  مؤسسهفارس *  

  07136465378		تلفن:		-م ار مؤسسه -خ شهيد مختاري  -بتداي بلوار چمران ا -شيراز		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
andishehj.ir استان		جهرم -غيرانتفاعي انديشه  مؤسسهفارس *  

  تخفيف شهريه جهت دانشجويان برتر هر رشته-5پرداخت شهريه به صورت اقساطي -3اعطاي وام صندوق رفاه دانشجويان-2درصد  2اعطاي وام باكارمزد -1	شرايط عمومي :
  هر جهت اسكان به خوابگاه خودگردان معرفي مي گردند.دانشجويان خوا		شرايط خوابگاه :

  07154228644		تلفن:		-خيابان انديشه -بلوارمعلم-جهرم 		نشاني:
www.pars.ac.ir استان		مهر فارس -غيرانتفاعي پارس  مؤسسهفارس *  

  07152823201		تلفن:		-بلوار پارسيان  -شهر مهر  -شهرستان مهر		نشاني:
pasargad-ihe.ac.ir تاناس		شيراز -غيرانتفاعي پاسارگاد  مؤسسهفارس *  

  07138420003		تلفن:		-بلوار فجر غربي -شهرك والفجر-بلوار اميركبير-شيراز		نشاني:
www.pishtazan.ac.ir استان		شيراز -غيرانتفاعي پيشتازان  مؤسسهفارس *  

  07136289203		تلفن:		- 74كوچه  -خيابان قصردشت -شيراز 		نشاني:
tabnak.ac.ir استان		المرد -غيرانتفاعي تابناك  مؤسسهفارس *  

توزيع يك وعده غذاي گرم در روز باهمكاري صندوق رفاه دانشجويان  -2با همكاري صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق ميگيرد  -1		شرايط عمومي :
  ياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مي باشند. درصدبا همكاري بن25فرزندان و همسر شهيد و جانباز باالي  -3

  07152730217, 07152730218		تلفن:		-شرق بيمارستان ولي عصر (عج)  -بلوار معلم  -المرد 		نشاني:
www.hafez.ac.ir استان		شيراز -غيرانتفاعي حافظ  مؤسسهفارس *  

  مهيا مي باشد.براي دانشجويان خوابگاه خودگردان 		شرايط خوابگاه :
 07132319644, 07132319643, 07132319642		تلفن:		- 7134813964كدپستي:  -پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط-خيابان كريمخان زند -شيراز		نشاني:

zand.ac.ir استان		غيرانتفاعي زند شيراز مؤسسهفارس *  

از تخفيف در  100. داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از 2يت باال و نازل ترين قيمت . سلف سرويس و ارايه غذاي دانشجويي با كيف1		شرايط عمومي :
. دانشجويان عالوه بر بهره مندي از وام صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميتوانند در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه 3شـهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد. 

و امكانات موجود به منظور  مؤسسه. با توجه به مصوبات 4و بـا شـرايط عـالي و بـدون سـپرده گـذاري از بانكهاي عامل دريافت نمايند.  مؤسسهـي از طـرف با معرف
ن عالوه بر گذراندن واحدهاي مصوب رشته توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجويان كه تاثير به سزايي در اشتغال آتي و يـا ادامـه تحصـيل آنـان دارد، كليـه دانشجويا

. به دانشجويان رتبه هاي برتر قهرمانان ورزشي، 5در صورت تمايل ميتوانند در دوره هاي مهارت افزايي و توانمندسازي همراه با دريافت مدرك معتبر شركت نمايند. 
. وجود مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و 6رد. فرهنگي و هنري به تناسب رتبه، طبق آيين نامه داخلي تخفيف شهريه تعلق مي گي

. امكان استفاده از اينترنت بي سيم در 8. ارايه خدمات مشـاوره اي (تحصـيلي، خـانوادگي، سـالمت روان و...) بـه تمامي دانشجويان 7كار و فعاليـت در مراكز صنعتي 
. بيمه حوادث 10. ارايه تسهيالت كار دانشجويي به منظور كسب درآمد و تجربه در دوران تحصيل 9رت رايگان براي كليه دانشجويان و خوابگاه به صو مؤسسهمحيط 

ز به كميته . معرفـي دانشجويان ممتا12. معرفي فارغ التحصيالن برتر به مراجـع متقاضـي كارپـذيران 11دانشجويي بدون محدوديت زماني و مكاني با سقف تعهدات باال 
  تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور  

  خوابگاه با امكانات و تجهيزات ويژه همراه با امكان رزرو غذا براي كليه دانشجويان دختر فراهم مي باشد.		شرايط خوابگاه :
 071-36106  07136321043, 07136321042, 07136321041	تلفن:	- 7188773489كدپستي:  - 12شيراز، ميدان معلم، بلوار همت جنوبي، ابتداي كوچه 	نشاني:

www.honarshiraz.ac.ir استان		شيراز -غيرانتفاعي هنر  مؤسسهفارس *  

  07138239871		تلفن:		-خيابان خيام  -خيابان زند -شيراز		نشاني:
fatemiyehshiraz.ac.ir استان		غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) مؤسسهفارس *  

  07132351488		تلفن:		- 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه -بلوار استقالل  -شيراز		ي:نشان
www.apadana.ac.ir استان		شيراز -غيرانتفاعي آپادانا  مؤسسهفارس *  

  ، خوابگاههاي خودگردان در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد.مؤسسه		شرايط خوابگاه :
  07136987106, 07136987105, 07136987161		تلفن:		- 7187985443روبروي بانك سپه كدپستي:  -داي همت شماليابت -يدان معلمم -شيراز		نشاني:

ikiu.ac.ir استان		قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  

  ع كارشناسي ارشد با رعايت اولويت بندي خوابگاه ارايه مي نمايد. درصد از دانشجويان جديد الورود غير بومي در مقط 35اين دانشگاه فقط براي  - 1		شرايط خوابگاه :
  اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. -2

  02833323458		تلفن:		-انتهاي نوروزيان  -قزوين 		نشاني:
raja.ac.ir استان		قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجا  

براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي  -2اس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود. به دانشجويان ممتاز بر اس -1		شرايط عمومي :
تخصيص وام شهريه به  4سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد.  -3و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 

دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و  -5نشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. دا
ه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگا -6... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 

وهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...)، برگزاري ارد
و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد .سايت اينترنتي رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان 

www.raja.ac.ir -  :028 – 33677101 -10تلفن :  - 341451177صندوق پستي :  - 33677105فاكس   
  02833677101		تلفن: جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل 		-خيابان نوروزيان  -قزوين		نشاني:

www.alborzq.ac.ir استان		آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  

داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد -2سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي  15داراي  -1		شرايط عمومي :
داراي فضاي آموزشي بسيار مناسب -5كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله -4انتفاعي به تهران و كرج غير-نزديكترين دانشگاه غيردولتي-3هاي تهران دانشگاه

اختصاص وام صندوق رفاه  -8امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذهاب -7بهره مندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه هاي متنوع -6
 تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) -10تقسيط شهريه در همه نيمسال هاي تحصيلي -9به متقاضيان  دانشجويان

  02832579014, 02832579011, 02832579905		تلفن:		-شهرك دانشگاهي انديشه  -شمال شهر آبيك  -اتوبان كرج آبيك 		نشاني:
jku.ac.ir استان		آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني 

  امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان		شرايط خوابگاه :
  02832884082, 02832884091		تلفن:		-بلوار دانش -شهرك دانشگاهي انديشه-آبيك		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.bzte.ac.ir استان		سي بويين زهراقزوين * مركز آموزش عالي فني و مهند 

  02833894300		تلفن:		- (ره)انتهاي بلوار امام خميني -بويين زهرا 		نشاني:
www.ekbatan.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي اكباتان  مؤسسهقزوين *  

تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه  -2شدامكان استفاده از سرويس هاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم مي با-1		شرايط عمومي :
داراي سلف سرويس و  مؤسسه -4به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود  -3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  بوفه دانشجويي به همراه ارايه غذاي گرم يارانه اي مي باشد
  02832579098		تلفن:		-بلوار دانشگاه -رمحمديهشه-قزوين		نشاني:

basir-abyek.ac.ir استان		آبيك -غيرانتفاعي بصير  مؤسسهقزوين *  

ثبت نام به  -6كيلومتري تهران  70در فاصله  -5غذاي گرم  -4امكانات آزمايشگاهي  -3مدرسين كارآزموده  -2امكانات آموزشي و رفاهي مناسب  -1		شرايط عمومي :
كارگاههاي آموزشي  -9ميليوني براي هر ترم  2,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -8 مؤسسهسرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت  -7نترنتي صورت اي

ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك تقدير و تشويق براي دانشجويان  -10مهندسي  –به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
  خانواده .

  02832894858, 02832894859		تلفن:		-بلوارنيايش -ميدان مادر  -جنب اتوبان-يكآب		نشاني:
www.takestan.ac.ir استان		تاكستان استان قزوين -غيرانتفاعي تاكستان  مؤسسهقزوين *  

درصدي  100الي50را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  مؤسسهزش عالي غيرانتفاعي اين دانشجوياني كه از بين موسسات آمو -1		شرايط عمومي :
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس بصورت خودگردان فراهم گرديده  -4شهريه ثابت در ترم اول تحصيلي برخوردار خواهند شد.

حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري دوره -6شنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. اعطاي دان -5است. 
دانشجويان متقاضي به  -8امكان تقسيط در پرداخت شهريه.  -7هاي تخصصي مرتبط با رشته هاي تحصيلي، مهارتهاي كسب و كار براي كليه دانشجويان بصورت رايگان 

امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع  -9طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. 
درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد.  30، 40، 50ه ترتيب به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال ب -10. مؤسسهداخلي 

دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و -12با بنياد شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر همكاري دارد.  مؤسسه - 11
 .ارايه تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خـانواده-14خوردار خواهند شد. علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه بر

زاريابي، بازاريابي بين با توجه به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت، مديريت بازرگاني (تجارت الكترونيك، با -15
تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته ها در مقطع باالتر بر اساس آيين  مؤسسهآفريني)، مديريت صنعتي، مديريت دولتي ،روانشناسي،... المللي، كار

دانشجويان  - 17انشجويان فراهم است. سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه د - 16نامه مربوطه فراهم مي كند. 
  مي توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند.

رايگان، فراهم نموده  %100دانشگاه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (به برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت 		شرايط خوابگاه :
  است.

  02835223125, 02835246104, 02835247381		تلفن:		-ن، خيابان امام خميني(ره)، روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور تاكستا		نشاني:
www.darolfonoon.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي دارالفنون  مؤسسهقزوين *  

وبالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي مسافربري مي  مؤسسهز تهران، كرج و هشتگرد به محل داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه ا مؤسسه - 1		شرايط عمومي :
براي  مؤسسه -3در هر نيمسال تحصيلي ، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود تعلق مي گيرد.  -2باشد. 

براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي ، علمي و فرهنگي  مؤسسه -4هد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد. تحصيل فرزندان خانواده هاي معظم شا
كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي ، فرهنگي و  مؤسسهبر اساس طرح مصوب داخلي  - 5در سطح ملي و استاني ، تخفيف شهريه قايل مي گردد. 

در سال تحصيلي  مؤسسهاطالعيه هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان  -6رزشي ، در صورت بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي هيات رييسه ، تعلق خواهد گرفت. و
خواهد پذيرفت. اطالعات پايگاه هاي  گرديده و ثبت نام صرفا بر همان اساس صورتمنتشر  مؤسسهجديد پس از اعالم نتايج و اسامي ، فقط از طريق تارنماي رسمي 

  ؛ info@darolfonoon.ac.irالكترونيكي دارالفنون: 
  دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي گردند.		شرايط خوابگاه :

نر، جنب پمپ گاز، نبش خيابان مديريت، (محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان)، كدپستي: قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باه		نشاني:
  02833375676, 02833373815		تلفن:		- 3419915439

 قزوين -غيرانتفاعي سهروردي  مؤسسهقزوين * 		استان  

  تقسيط در شهريه تخفيف و		شرايط عمومي :
  23-02833697120،   02833697127, 02833697126, 02833697125		تلفن:		- 72كوچه حكمت -قزوين خ نوروزيان		نشاني:

adi.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي عالمه دهخدا  مؤسسهقزوين *  

و فناوري  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات-2رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است.-1		شرايط عمومي :
در -4به دانشجويان ممتاز در هررشته تخفيف ويژه ارايه خواهد شد. مؤسسهبر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي -3را رعايت نمايد. مؤسسهو همچنين ضوابط داخلي 

ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج سرويس اياب و ذهاب -5صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني -6و بالعكس مهيا است.،هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد مؤسسهبه 

  حايز رتبه اول شوند،از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند.
  فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاههاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است. مؤسسه		گاه :شرايط خواب

  02833651390, 02833651391		تلفن:		-خ قايم جنوبي -بلوار اميركبير-پونك -قزوين		نشاني:
www.arq.ac.ir استان		قزوين -المه رفيعي غيرانتفاعي ع مؤسسهقزوين *  

سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي  -2تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي براي چهار ترم متوالي از سوي صندوق رفاه  -1		شرايط عمومي :
با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و  مؤسسه -4به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد  -3باشد 

، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد مؤسسهبه لحاظ موقعيت مكاني  -5... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد 
  allame_rafiee@yahoo.com: مؤسسهشد ايميل مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي با مؤسسه -6

. امكان استفاده از خوابگاه هاي خود گردان (خصوصي ) تحت نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه دانشجو براي دانشجويان دختر و و پسر وجود دارد -1		شرايط خوابگاه :
  وجود دارد مؤسسهخوابگاه هاي خودگردان(خصوصي) دانشجويي نزديك  -2

, 02813675065	تلفن:	- 3414689162كد پستي :  –131پالك  -30نبش كوچه حكمت  –خيابان بلوار پرستار  -خيابان بوستان معلم  –خيابان نوروزيان  –قزوين 	:نشاني
02133681007 ,02133681006  

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.aqi.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي عالمه قزويني  مؤسسهقزوين *  

  02833372023		تلفن:		-تقاطع خيابان شهيد مسلم سلماني وبلوار ماليات  -دارات نواب مجتمع ا -قزوين 		نشاني:
ghazali.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي غزالي  مؤسسهقزوين *  

فناوري، ارايه همزمان يك يا  عالوه بر اعطاي مدرك دانشگاهي معتبر وزارت علوم تحقيقات و -2درصد تخفيف شهريه به كليه دانشجويان 30حداقل  -1		شرايط عمومي :
به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود.  -ILO 3چند مدرك فني و حرفه اي قابل پذيرش در كليه كشورهاي عضو 

سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و  -5مي شود. براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته  -4
دانشگاه  -7تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد.  -6برگشت همه روزه فراهم مي باشد. 

امكانات آموزشي و رفاهي: سايت  -8بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، 
دوهاي زيارتي و تفريحي، رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي ، برگزاري ار

  مي گرددمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه ارايه خد
  02833690128		تلفن:

Qazvin.kar.ac.ir استان		(واحد قزوين) غيرانتفاعي كار مؤسسهقزوين *  

*  مؤسسهتخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر در همين  –ستگان كشوري و نيروهاي مسلح *تخفيف به فرزندان بازنش		شرايط عمومي :
د و بهزيستي ، افراد تحت تخفيف ويژه جهت كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر وفرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت ، پرسنل نيروهاي مسلح ، پرسنل كميته امدا

به  مؤسسهدرصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود ( ليست ساير موارد تخفيفات در سايت  50تا  30پوشش كميته امداد و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 
 مؤسسهرفت و برگشت مي باشد. *  داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان به تهران و كرج بصورت مؤسسهموجود مي باشد) *فوق آدرس 

  داراي سلف سرويس ، بوفه ، وام دانشجويي مي باشد .
  در واحد قزوين داراي خوابگاه خودگردان در شهر قزوين مي باشد . مؤسسه		شرايط خوابگاه :

  02832225883دورنگار: 02832232182و02832225882بلوار سهروردي تلفن:-شهرصنعتي البرز -قزوين 		نشاني:
kowsar.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي كوثر مؤسسهقزوين *  

  02833574030		تلفن:		- 97پالك -جنب بانك مسكن  -خيابان راه آهن  -قزوين 		نشاني:
www.molana.ac.ir استان		آبيك -غيرانتفاعي موالنا  مؤسسهقزوين *  

  02832895220		تلفن:		- 3441311119كدپستي  -ابتداي شهرك قدس  -آبيك 		نشاني:
www.qomirib.ac.ir استان		واحد قم -قم * دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  

تابعيت جمهوري  -3اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1		شرايط عمومي :
موفقيت در مصاحبه حضوري  -6هاوضوابط دانشگاه. نامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.  -4مي ايران. اسال

لويت صورت مي گيرد و دانشگاه در : پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب او1تذكر •(تخصصي و صالحيت عمومي). 
:پذيرش نهايي داوطلبان رشته ادبيات نمايشي منوط به شركت و قبولي در آزمون پروژه تشريحي مي باشد كه تحت نظر سازمان 2رد يا قبول داوطلبان مخير است. تذكر

داشتن شرايط  -8دروس خاص ارايه شده از سوي دانشگاه خواهند بود. دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و  -7سنجش برگزار مي گردد. 
  )1عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره 

تذكر:ارايه گواهي اتمام حوزوي  2پذيرش دانشجو صرفا از بين طالب حوزه هاي علميه داراي مدرك علمي سطح -1ب: شرايط اختصاصي (دوره هاي روزانه):		شرايط خاص :
عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني قراردادي و...)  -2ضروري است  9كتبي و شفاهي پايه

از علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي، در صورت فارغ التحصيالن واجد امتي -4سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه). 30داشتن حداكثر -3
كه سازمان تعيين مي كند، معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي بايست در مراكزي 

التحصيالن، از مشموالن خدمت وظيفه تذكر: در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت فارغ •به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 
دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به  -5برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهد شد. 

هاي ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشته -6رداخت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. پ
در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه از مندي از كمك هزينه تحصيلي (بصورت وام) هاي روزانه، ضمن بهرهدانشجويان دوره -7تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود. 

اقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد. تذكر مهم: شرايط توانند استفاده نمايند.تذكر:اين دانشكده فمزاياي صندوق رفاه دانشجويان (مطابق آيين نامه وزارت علوم) نيز مي
و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط و ضوابط اختصاصي فوق الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده 

درج در همين دفترچه راهنما به دوره نوبت دوم (شبانه) رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفاهي و ...) من
  ند شد.پذيرش خواه

  02532902299, 02122014653		تلفن:		-بلوار امين  -قم 		نشاني:
www.hmu.ac.ir استان		قم -قم * دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  

  دانشگاه هيچگونه تعهدي جهت ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم(شبانه) ندارد.		شرايط خوابگاه :
  02532012000		تلفن:		-روبروي ورزشگاه يادگار امام  -انتهاي بلوار غدير  -قم 		نشاني:

www.osool.ac.ir  استان		قم * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

مانع از انجام فعاليت  شرايط شغلي دانشجويان نبايد – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1		شرايط عمومي :
 ارايه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. نداشتن منع قانوني (براي داوطلبين مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام – 3تحصيلي دانشجو شود. 

نياز و جبراني به تشخيص شوراي آموزشي. گذراندن واحدهاي پيش – 1ختصاصي توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط ادانشجويان مي – 5
دانشجوياني كه معدل ترم  – 4شهريه طبق مصوبات هيات امناي دانشكده اخذ خواهد شد.  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق  – 5باشند. شهريه ترم بعد معاف مي كل %20) يا باالتر باشد از 19/50اول به بعد (
  مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد.

  اگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد.گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد؛ و تنها امكان والدين شعبه قم هيچدانشكده اصول		شرايط خوابگاه :
  0253 - 7773525 – 6. تلفن: دوسي بعد از مجتمع مسكوني مديرانخيابان شهيد ق -فلكه جهاد، بزرگراه عمار ياسر ، نشاني

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
hu.jz.ac.ir استان		قم -قم * دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

.بهره مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه الزهرا(س) از جمله كتابخانه، مركز رايانه، خدمات پزشكي و مشاوره و 2. انجام مصاحبه از دانشجويان 1		شرايط عمومي :
. امكان تقسيط شهريه 4در اردوهاي سياحتي و زيارتي  . برخورداري دانشجويان از تسهيالت غذايي با نرخ دانشجويي، بيمه حوادث ، شركت3امكانات ورزشي و تفريحي. 

. بهره مندي دانشجويان 5تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناي دانشكده و برخورداري از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان و سهميه تخصصي. 
(همسر و والدين) در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه به ميزان مصوب از سوي هيأت امناي  ممتاز، حافظين قرآن، فعاالن فرهنگي و طالب و خانواده هاي محترم آنان

  . لزوم رغايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي.6دانشكده. 
  ينه مربوطه قرار مي دهد.دانشكده خوابگاه مجردي در اختيار دانشجويان غيربومي مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت هز		شرايط خوابگاه :

  02532925106		تلفن:
www.ut.ac.ir  قم * دانشگاه تهران (پرديس فارابي)		استان

  رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر الزامي است.» قم –پرديس فارابي «براي رشته هاي مورد اجرا در  •		:شرايط عمومي 
  ق نمي گيرد.به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعل •		:شرايط خوابگاه 

  02161112635		تلفن:		- ج جاده قديم تهران بلوار دانشگاهكيلومتر پن ،قم نشاني:
www.qut.ac.ir استان		قم * دانشگاه صنعتي قم 

  .براي داوطلبان ممتاز تسهيالت ويژه اي در نظر گرفته مي شود-2استفاده از حجاب برتر(چادر) براي بانوان الزامي است. -1		شرايط عمومي :
  02536641601		تلفن:		-جاده قديم قم تهران -بلوارشهيد خداكرم-قم		نشاني:

www.quran.ac.ir استان		سازمان اوقاف و امور خيريه -قم * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  

قرآني محل تحصيل در سراسر كشور به وبگاه  ؛ جهت اطالع از نشاني و تلفن دانشكده هاي علوم371951196؛ صندوق پستي:  3719154436شرايط عمومي  كدپستي: 
  دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نماييد. 

هاي دانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته شدگان نوبت دوم(شبانه) تعهدي ندارد و بديهي است در صورت تأمين خوابگاه و غذا توسط دانشكده  		شرايط خوابگاه:
(آزاد) از سوي دانشكده دريافت خواهد شد. دانشكده هاي علوم قرآني تهران، قم و مشهد براي كليه برادران (روزانه و شبانه) هيچ  علوم قرآني، هزينه ها به صورت كامل

  تعهدي جهت تأمين خوابگاه ندارند؛ و در صورت وجود ظرفيت خالي، خوابگاه تامين خواهد شد.
  02537604070		تلفن:		-زي خرداد خيابان شهيد ميثمي سازمان مرك 15قم بلوار 		نشاني:

www.urd.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  

گفت و گو دانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن شناخت اديان و مذاهب و تعامل و 		شرايط عمومي :
نمايد. بيت عليهم السالم به پژوهش و تربيت نيروي انساني متخصص اقدام ميهاي اهلگسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براساس آموزه ها برايبا پيروان آن

هاي كه از وزارت و در رشتهارشد و دكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجهاي مختلف كارشناسي، كارشناسياين دانشگاه با فراهم آوردن امكان تحصيل در دوره
المللي المللي در باالترين سطح و سفرهاي بينفرد اين دانشگاه ارتباط گسترده بينهاي منحصر بهكند. از ويژگيعلوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مجوز نموده است مي

برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر و شيونات اسالمي مطابق با عرف محل تحصيل براي هاي مهم داخلي و خارجي است. رعايت پوشش اسالمي و تعامل و تفاهم با دانشگاه
درصد در شهريه برخوردار خواهند  50هاي تا سقف نامه مالي دانشگاه از تخفيفباشد. دانشجويان ممتاز، طالب و خانواده ايشان و ... براساس آيينكليه دانشجويان الزامي مي

ها اطالع حاصل نمايند). يكي ديگر از تسهيالت ) از اين تخفيف160(داخلي  02532802611ند با مراجعه به وبگاه دانشگاه و يا با تماس با شماره توانبود (داوطلبان مي
هاي غيرحضوري ات و مزايا در دورهباشد. ا امكانهاي قرض الحسنه براي شهريه تحصيلي ميهاي آموزشي ارايه وامها و دورهمالي در دانشگاه اديان و مذاهب براي همه رشته

هاي آنالين) برخوردار هاي الكترونيكي است كه دانشجو از امكانات مجازي (بسته هاي آموزشي آفالين و كالسهاي آموزش مجازي، برپايه استفاده از آموزش(مجازي): دوره
  نامه فارغ التحصيل خواهند شد.يانها براساس شيوه آموزش محور بدون گذراندن پاشود. دانشجويان در اين دورهمي

ها هاي ساير دانشگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصي ندارد، ولي امور دانشجويي در اين زمينه همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاه		شرايط خوابگاه :
  يت امور دانشجويي اين دانشگاه فراهم است.هاي خودگردان با مديررا بعمل خواهدآورد. همچنين امكان تامين خوابگاه

  02532802610, 02532802611		تلفن:		-روبروي مسجد امام صادق (ع)  -شهرك پرديسان  -قم 		نشاني:
www.bou.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  

% از تخفيف شهريه  65.مطابق با تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه ، دانشجويان تا 2دارد. درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته به طالب اختصاص  60. 1		شرايط عمومي :
.دانشجويان برتر و ممتاز در هر سال در طول سنوات پژوهشگران ،حافظان قران و... طبق آيين نامه مالي 3برخوردار مي گردند. وامكان تقسيط شهريه دانشجويان خواهد بود. 

.دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري اطالعات و نيز 4شهريه برخوردار خواهند شد . دانشگاه از تخفيف در 
غذاخوري بهره مند مي گردند. .دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهار) در سالن 5از تسهيالت صندوق قرض الحسنه دانشگاه در صورت تامين برخوردار خواهند شد. 

.رعايت كامل شوونات اخالقي و اسالمي ومقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه 7.كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت . 6
  . جهت اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه مراجعه نماييد.8 براي كليه دانشجويان وهمچنين رعايت حجاب كامل اسالمي وپوشش چادر توسط خواهران الزامي است.

  موفقيت در مصاحبه علميشرايط اختصاصي: 
  دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد.		شرايط خوابگاه :

  02532504860, 02532136628		تلفن:		-بلوار دانشگاه  -پرديسان-قم		نشاني:
www.shdu.ac.ir استان		قم -انشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش قم * د 

  متقاضيان خوابگاه ميتوانند از خوابگاه دانشگاه مفيد قم استفاده نمايند.		شرايط خوابگاه :
  02532317171		تلفن:		-متري شهروند  50تقاطع بلوار امامت و -شهر پرديسان-قم		نشاني:

www.mofidu.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  

پذيرش دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام ميگيرد الف) براساس آيين نامه پذيرش دانشجويان -2شهريه دوره طبق مصوبه هيات امناء خواهد بود.  -1		شرايط عمومي :
رعايت شيون اخالقي -3ـون ورودي سازمان سنجش غير بورسيه دردانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشـور با مراجعه خود داوطب به دانشگاه ب) از طريـق آزم -غير ايراني

در تمام بخشها و مراكز و اسالمي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران 
»: علوم قرآن و حديث«و » علوم سياسي«، »علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري«ناپيوسته رشته وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است شرايط تحصيل رايگان كارشناسي ارشد 

رايگان برخوردار مي شود: دانشجوي كارشناسي ارشد ناپيوسته اگر در هر كدام از سه نيمسال نخست تحصيل خود، شـرايط زيـر را داشـته باشـد در آن نيمسال از تحصيل 
ورة خود باشد و معدل كل وي حداقل هفده باشد. ب: دانشجو در هيچ كدام از درسها يا امتحانات مردود نشود و مقالة نهايي درسها را در الف: جزو بيست درصد اول د

بايد بر اساس جدول  ته باشـدموعد قانوني و مقـرر تحويـل دهد. تبصره: در صورتيكه دانشجو در درسي مردود شود، اما ساير شرايط تحصيل رايگان را به طـور كامـل داشـ
  .اخذ نمي شود شهريه، شهريه درس مردود شده و شهريه اخذ مجـدد آن درس را پرداخـت نمايـد. امـا سـاير قسمت هاي شهريه تحصيلي در نيمسال مربوط از وي

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 		ادامه استان

) تحصيل در 1» : اخالق گرايش فلسفه اخالق«، »فلسفه علم«، »فلسفه«، »فلسفه دين«، »فلسفه وكالم اسالمي «شرايط تحصيل رايگان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي 
اي تحصيل خود هاي موجود در مقطع كارشناسي ارشد در دپارتمان فلسفه دانشگاه مفيد براي كليه پذيرفته شدگان ايراني رايگان است و دانشجويان مزبور بركليه رشته
) طول مدت 2شوند. نامه قيد شده است. دانشجويان در قبال تحصيل رايگان خود مشمول هيچ گونه تعهد خدمتي نميردازند مگر در شرايطي كه در اين آيينپشهريه نمي

جو بيش از اين ميزان به مجاز تحصيل رايگان براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چهار نيمسال و براي دانشجويان دكتري هشت نيمسال است. چنانچه تحصيل دانش
) دانشجو در مدت تحصيل رايگان مكلّف است به طور تمام وقت به تحصيل بپردازد. چنانچه 3طول بيانجامد، وي مكّلف است براي هر نيمسال اضافي شهريه كامل بپردازد. 

مكّلف است تمام شهريه مربوط را بپردازد. در هر حال، نيمسال مزبور جزو شود و دانشجويي از مفاد اين ماده تخلف كند، در آن نيمسال از شمول تحصيل رايگان خارج مي
) چنانچه دانشجويي به هر جهت تحصيل خود را به پايان نرساند و منصرف از تحصيل يا اخراج شود، مكّلف است شهريه 4شود. مجاز تحصيل رايگان وي منظور مي بازة

) در صورتيكه دانشجو 5ت بر اساس شهريه دانشجويان جديدالورود سال انصراف يا اخراج وي، محاسبه و پرداخت نمايد. هايي كه به رايگان تحصيل كرده استمام نيمسال
واحدهاي ل، بايد معادل كل نامه خود در بازة زماني مجاز تحصيل رايگان دفاع ننمايد و تحصيل وي به طول بيانجامد، در هر نيمسال اضافه عالوه بر شهريه ثابت نيمسااز پايان
نامه، معادل شهريه دانشجويان جديدالورود و غيرمشمول تحصيل رايگان در همان نيمسال مربوط محاسبه ) شهريه ثابت و متغير موضوع اين آيين6نامه شهريه بپردازد. پايان
  شود.مي

  موجود، امكان واگذاري خوابگاه (با دريافت هزينه از دانشجو) را دارد.دانشگاه براي پذيرفته شدگان (اعم از آقايان و خانمها) با توجه به ظرفيت 		شرايط خوابگاه :
  02532130348, 02532130302		تلفن:		-قم ، بلوار صدوقي ميدان مفيد 		نشاني:

www.qhu.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  

) رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر (از سوي خواهران) به عنوان 2انشگاه؛ هاي داخلي د) رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل1		شرايط عمومي :
) پرداخت شهرية دوره مطابق با تعرفة 4نياز و جبراني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربوط؛ ) گذراندن دروس پيش3حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش؛ 

: در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. 1نشگاه؛ تبصره مصوب هيأت أمناي دا
صيالت تكميلي (رتبةكل : نفرات اول تا سي ام آزمون ورودي تح3: امكان پرداخت اقساطي شهرية تحصيلي هر نيمسال تا قبل از آزمون پايان همان نيمسال تبصرة 2تبصرة 

: دانشجويان ممتاز در هر 4نيمسال) معاف خواهند بود. تبصره  4داوطلب بدون سهميه در كدرشته امتحاني مندرج در كارنامة اوليه)، از پرداخت شهريه در طول دوره (
ان، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك نيمسال تحصيلي (در طول سنوات مجاز)، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگر

) پذيرفته شدگان نهايي در رشتة 5 خانواده، فرزندان و خانواده هاي استادان حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و ... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود.
گرا، در صورتي كه فاقد مدرك روان شناسي در مقطع كارشناسي باشند؛ موظف به گذراندن دروس پيش نياز مشخص شده  روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت

) تحصيل در دورة مجازي (الكترونيكي) كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چندرسانه اي توليد 6توسط گروه روان شناسي خواهند بود. 
در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه اي، كالس هاي مجازيِ آنالين،  http://vu.qhu.ac.irو از طريق سايت دانشگاه به نشاني شده 

ترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات پاسخ گويي به پرسش هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الك
هاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر ايران آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد و آزمون

. امكان برگزاري كالس در شعبة تهران 2تابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي . پذيرفته شدگان از ك1و خارج از كشور برگزار مي گردد. امكانات و مزايا 
) با رعايت حدنصاب تشكيل كالس و مقررات و ضوابط 1138در مركز قم (ازكدرشته امتحاني » ارتباطات گرايش حج و زيارت«براي داوطلبان پذيرفته شده در رشتة 

[دورة حضوري رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي  1399ارشد براي سال د و منابع مصاحبة ورودي مقطع كارشناسيموا آموزشي مصوب فراهم خواهد شد.
؛ همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 1133مثبت گرا] مواد و منابع مصاحبة علمي دوره هاي حضوري داراي شرايط خاص [مصاحبة ورودي] از كدرشته امتحاني 

  بود. در صورت اعالم مواد و منابع جديد از سوي گروه هاي آموزشي، فهرست آنها متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار خواهد گرفت. خواهد
  براي خواهران به صورت خودگردان و براي برادران مساعدت در معرفي به خوابگاه هاي مستقر در قم		شرايط خوابگاه :

 02537176561 - 02537176253		تلفن:		-علمي فرهنگي دارالحديث  مؤسسهرداد چهارراه نوبهار خيابان شهيد نظري ثابت بعد از شهرك جهاد قم بلوار پانزده خ		نشاني:
www.medu.ir استان		اله طالقاني قمپرديس آيت -قم * دانشگاه فرهنگيان  

  02533209209		تلفن:		    3716146844بلوار امين. بلوار الغدير. بلوار شهرك مهديه، كد پستي: 		نشاني:
www.qom.ac.ir استان		قم * دانشگاه قم 

چهارشنبه) غذاي دانشجويي (با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم) مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل (از شنبه تا  -1		شرايط عمومي :
اين دانشگاه داراي  -2مچنين دانشجويان مي توانند در كليه ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند. برابر با ضوابط و مقررات ارايه مي شود. ه

امالً مجزا ها و ساير اماكن آموزشي)، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كها، كارگاهها، آزمايشگاهمحيط اختصاصي و مستقل خواهران بوده و محيط آموزشي (كالس
هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان، و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط ها و دستورالعملنامهرعايت شيونات اسالمي در چارچوب آيين -3باشد. مي

  دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزامي است.
هاي برتر هاي معدلدانشگاه حداكثر به مدت دو نيمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد با رعايت اولويت اسكان دانشجويان: اين -1		شرايط خوابگاه:

نمايد.اين هاي نيازمند و بعد مسافت خوابگاه واگذار ميهر سال تحصيلي، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانواده
ه: الزم به ذكر است ساير دانشگاه براي برگزيدگان جشنواره هاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورزشي جهت اسكان در خوابگاه هاي دولتي امتياز ويژه لحاظ مي نمايد. تبصر

  مديريت بخش خصوصي استفاده نمايند. هاي غيردولتي باتوانند از امكانات خوابگاههاي روزانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان ميدانشجويان دوره
  02532103000, 02532103442		تلفن:		- 3716146611قم، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس كدپستي 		نشاني:

smc.ac.ir/ استان		قم -قم * مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  

مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران  1399-1400انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي  -1		شرايط عمومي :
بايست مجوز و موافقت كتبي و بدون قيد و شرط اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي -2هاي نيروهاي مسلح خواهد بود.¬انقالب اسالمي و شاغلين ساير سازمان

اعضاي رسمي ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  -3ود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و در زمان مصاحبه به مركز ارايه نمايند.با ادامه تحصيل خ
بوع دريافت و در زمان مصاحبه به ايران بايستي مجوز و موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت نيمه وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان مت

  دانشجويان از ميان داوطلبان چند برابر ظرفيت با مصاحبه علمي انتخاب خواهند شد. -4مركز ارايه نمايند. 
  باشـد.اين مركز فاقد خوابگاه متـأهلي مـي -2گيرد. ¬به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي-1		شرايط خوابگاه :

  02531124437		تلفن:		-، ميدان ارتش، بلوار الغدير، بعد از دانشگاه قم قم		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد



 
 

 411  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.iki.ac.ir استان		قم -آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  مؤسسهقم *  

هاي آموزش مجازي ) دوره2پذير است. به صورت مجازي امكان مؤسسهدر مقطع كارشناسي ارشد اين  ) در حال حاضر تحصيل پذيرفته شدگان غير طلبه1		شرايط عمومي :
هاي آموزشي نيز مندي از امكانات آموزش مجازي (كالس آنالين و آفالين) از كتب، جزوات و بستههاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهرهبر پايه استفاده از آموزش

هاي ورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نسبت به برگزاري كالسهاي وزارت علوم در صها و دستورالعملنامهبا توجه به آيين مؤسسه) 3گردد. مند ميبهره
مركز آزمون در  27هاي پايان نيمسال به صورت حضوري در قم، تهران و حدود ) آزمون4كند. رفع اشكال به صورت متمركز، در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام مي

ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است. همچنين امكان صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه شود و امكانات خوابگاهي درسراسر كشور برگزار مي
) رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شيونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در 5افزوده شدن مراكز آزمون در صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. 

) 7باشند. مي مؤسسهشدگان ملزم به رعايت همه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و ) پذيرفته6الزامي است.  مؤسسهموزشي و اداري هاي آهمه محيط
هاي مجازي به ميزان دوره ) شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط8شوند. مند ميشده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهرهدانشجويان پسر پذيرفته

تعيين مي شود و حداكثر نرخ افزايش  مؤسسهرييسه ) شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هييت 9كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي گردد. 
) 10مند شوند. انند از وام دانشجويي برابر با ضوابط صندوق رفاه دانشجويي بهرهتوساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود و دانشجويان مي

نامه داخلي دانشگاه ندانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آيي
ها توسط نهادها يا موسسات حمايتي پرداخت نمي گردد. درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن 50ل تا سقف ) تخفيف هاي موجود در جدول ذي11است. 

  تماس حاصل نمايند.  251داخلي  025-32908193-5هاي توانند به تارنما اين مركز به نشاني فوق مراجعه و يا با شماره تلفن) داوطلبان براي اطالعات بيشتر مي12
تخفيف از شهريه  %20دانشجويان رتبه سوم  %25دانشجويان رتبه دوم  %30دانشجويان ممتاز علمي دانشجويان رتبه اول هر رشته  - 1رديف شرح وضعيت مورد توضيح 

نشجويان قاري قرآن كريم، حافظ قرآن دا - 2 18در همه دروس و ميانگين نمرات باالي  14واحد درسي در آن ترم و كسب حداقل نمره  10ثابت و متغير انتخاب حداقل 
طالب ممتاز علوم  - 3صالح تخفيف از شهريه ثابت با ارايه گواهي معتبر از سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ذي %30تا  %10البالغه از كريم و حافظان نهج

همسر و فرزندان  - 4از دروس دانشگاه و منحصر به همان ترم 18هر ترم از مركز مربوطه و  در 17تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارايه گواهي احراز معدل  ٪30ديني 
پژوهشگران جوان حايز رتبه در  - 5تخفيف از شهريه ثابت و متغير با ارايه گواهي معتبر مورد تأييد مركز مديريت حوزه هاي علميه  ٪30هاي علميه طالب رسمي حوزه
تخفيف از شهريه ثابت با ارايه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح  %30تا  %10المي و يا تاليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسالمي از هاي علوم اسيكي از جشنواره

ست و بازنشستگان سرپردرآمد و بيدانشجويان كم -7تخفيف از شهريه ثابت با ارايه گواهي از فدراسيون يا سازمان مربوط  %30تا  %20دانشجويان ممتاز ورزشي از  - 6
 3مادران داراي  - 9از شهريه ثابت و متغير  %20دانشجويان فعال فرهنگي تا  - 8تخفيف از شهريه ثابت و متغير در صورت احراز شرايط  ٪30كم درآمد دولت تا سقف 

ازدواج و شناسنامه زوجين خفيف در شهريه ثابت و متغير با ارايه سند ت %20ازدواج دانشجويان مجرد  - 10از شهريه ثابت و متغير به ازاي هر فرزند  %10فرزند و باالتر تا 
  025-32908194-5. تلفن: 27، پالك 9و  7متري گلستان، بين كوچه  20نشاني ساختمان مركز آموزش مجازي: قم، بلوار محمدامين (ص)، خيابان 

  02532908193, 025321130, 02532113110		تلفن:		-قم، ابتداي بلوار محمدامين (ص)، بلوار جمهوري اسالمي 		نشاني:
www.ijtihad.ac.ir استان		قم -غيرانتفاعي اجتهاد  مؤسسهقم *  

. دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهره مند 2. حافظان و قاريان قرآن، با ارايه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند. 1		شرايط عمومي :
. خانواده معزز شهدا، نيز ايثارگران و 4كل شهريه) بهره مند مي باشند.  %50. طالب و خانواده محترم آنان (همسر وفرزندان) در هر نيمسال از تخفيف ويژه (3اشند. مي ب

. 6دانشجويان مي توانند از تقسيط شهريه استفاده كنند. . در صورت احراز شرايط، 5جانبازان گرانقدر و خانواده آنان (همسر و فرزندان) از تخفيف ويژه بهره مند مي باشند. 
. استفاده از حجاب برتر (چادر) 8. رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است. 7مراجعه فرماييد.  مؤسسهدر خصوص تسهيالت و تخفيفات و شرايط آنها به سايت 

ي آموزش عالي اجتهاد موجود مؤسسه. اطالعات تفصيلي رشته در سايت 10ن و برادران، تفكيك شده است. . محيط آموزشي خواهرا9براي دانشجويان خواهر الزامي است. 
  ، به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي گردد.مؤسسه. در خصوص انتخاب رشته هاي 11است. 
  02537749200		تلفن:		- 3715696973كدپستي:  14ان)، پالك (شهيد پرو 2، جنب فضاي سبز، كوچه 10خيابان معلم غربي، معلم  -قم 		نشاني:

www.taali.ac.ir استان		قم -غيرانتفاعي تعالي  مؤسسهقم *  

  02537833302		تلفن:		-ساختمان شفيعه - 1كوچه شماره  -خيابان شهيدفاطمي  -قم 		نشاني:
www.hekmat-qom.ac.ir استان		قم -غيرانتفاعي حكمت  مؤسسهقم *  

  02532314822		تلفن:		- 55كوچه  -رويروي بوستان علوي -بلوار غدير  -قم		نشاني:
www.tolouemehr.ac.ir استان		قم -غيرانتفاعي طلوع مهر  مؤسسهقم *  

  02532810008		تلفن:		- 3749113362بلوار شهروند شمالي  -بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم 		نشاني:
isoa.ir استان		قم -نر و انديشه اسالمي غيرانتفاعي ه مؤسسهقم *  

  02537830782		تلفن:		- 20نبش كوچه  -بلوار بسيج  -قم 		نشاني:
www.rahpooyan.ac.ir استان		قم -غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  مؤسسهقم *  

  02532704052		تلفن:
www.uok.ac.ir استان		سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  

مل آورد. دانشگاه كردستان در نظر دارد از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد در صورت احراز شرايط الزم (بر اساس رتبه آزمون) حمايت مالي به ع		ي :شرايط عموم
  ند.توانند جهت اطالع از نحوه و ميزان حمايت هاي مالي به پايگاه اينترنتي دانشگاه كردستان به آدرس فوق مراجعه نمايمتقاضيان مي

  08733660065		تلفن: بلوار پاسداران  -سنندج 		نشاني:
www.irm.ac.ir استان		قروه -غيرانتفاعي ايرانمهر  مؤسسهكردستان *  

  08735249963		تلفن:		-قروه خيابان ابوذر 		نشاني:
www.maad.ac.ir استان		سنندج -غيرانتفاعي ماد  مؤسسهكردستان *  

  08733224370		تلفن:		- 4بلوك  -فرهنگيان پرديس شهيد مدرس  دانشگاه -ميدان سهروردي 		نشاني:
www.kgut.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان 

% برتر هر  10اسي ارشد كه جزء به كليه پذيرفته شدگان اين دانشگاه در مقطع كارشن -2كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است. 28دانشگاه در  -1		شرايط عمومي :
ميليون ريال نيز اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي  40ميليون ريال، مبلغ  20رشته در آزمون ورودي باشند، عالوه بر اعتبار پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ 

  نشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دا -3پايان نامه تعلق خواهد گرفت. 
  تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابنت و گاز براي هر سوييت مي باشد. 4خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت هاي 		شرايط خوابگاه :

  03433776611		تلفن:		-انتهاي اتوبان هفت باغ علوي -كرمان		نشاني:
ujiroft.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه جيرفت 

  03443347061		تلفن:		-جاده بندرعباس  8كيلومتر 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.uk.ac.ir استان		كرمان -كرمان * دانشگاه شهيد باهنر  

ي بدون لحاظ سهميه باشند كمك درصد برتر رتبه كشور 5به پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي ارشد اين دانشگاه در هر رشته و گرايش كه جزء  -1		شرايط عمومي:
نفر پذيرفته  240ريال (دو ميليون تومان) پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر در گرايش شيمي تجزيه در كل كشور  20000000هزينه خريد يك عدد لپ تاپ به مبلغ 

اند كمك هزينه خريد يك عدد لپ تاپ تا سقف ذكر شده پرداخت خواهد شد. هستند و دانشگاه شهيد باهنر كرمان را انتخاب نموده  12تا 1شوند كساني كه داراي رتبه 
امكانات  -4تمام دانشجويان به صورت رايگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند.  -3خدمات رفاهي و وام تحصيلي براساس ضوابط صندوق رفاه ارايه مي گردد.  -2

كالس هاي دانشجويان پرديس دانشگاهي  -5س، كتابخانه، سايت رايانه اي، باشگاه ورزشي، استخر شنا و ... مي باشد. رفاهي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شامل سلف سروي
به پذيرفته شدگان اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه، متناسب با ماهيت  -6و نوبت دوم با دانشجويان روزانه به صورت مشترك برگزار خواهد شد. 

  تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد تمام وقت است و دانشجو موظف به حضور كامل در محل تحصيل مي باشد. 7وهش تعلق خواهد گرفت. پژ
ده ادانشجويان (روزانه) در خوابگاه هاي دولتي اسكان داده مي شوند و در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان براساس امتيازبندي اسكان د		شرايط خوابگاه :

  شوند.مي
  03431322000, 03433257440		تلفن:		-ميدان پژوهش -(ره)بزرگراه امام خميني-كرمان		نشاني:

www.sirjantech.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه صنعتي سيرجان 

  03442336901		تلفن:		-ابتداي جاده بافت  -سيرجان 		نشاني:
www.arq.ac.ir استان		يس شهيد باهنر كرمانپرد -كرمان * دانشگاه فرهنگيان  

  03432723004		تلفن:		     كرمان، چهارراه شهيد رجايي، خيابان پاسداران		نشاني:
www.vru.ac.ir استان		رفسنجان -كرمان * دانشگاه ولي عصر(عج)  

  03431312188		تلفن:		-سازمان مركزي دانشگاه  -ابتداي بلوار واليت-بهمن  22ميدان  -رفسنجان		نشاني:
www.bam.ac.ir استان		كرمان * مجتمع آموزش عالي بم 

  03444210734		تلفن:		-بزرگراه خليج فارس -بم		نشاني:
www.zarand.ac.ir استان		كرمان * مجتمع آموزش عالي زرند 

  03431422040		تلفن:		- 7761146934-كد پستي  -كيلومتر جهار جاده سرباغ  -زرند  		نشاني:
www.besat.ac.ir استان		كرمان -غيرانتفاعي بعثت  ؤسسهمكرمان *  

  03433243531		تلفن:
bahmanyar.ac.ir استان		كرمان -غيرانتفاعي بهمنيار  مؤسسهكرمان *  

  03432122723		تلفن:		- 5نبش شمالي-4اميركبير-بلوار امير كبير-بلوار جمهوري اسالمي-كرمان		نشاني:
www.resalatkerman.ir استان		كرمان -رسالت غيرانتفاعي  مؤسسهكرمان *  

  03433210007		تلفن:		-انتهاي خيابان گلدشت  -كرمان 		نشاني:
www.erfan.ac.ir استان		كرمان -غيرانتفاعي عرفان  مؤسسهكرمان *  

استفاده از اينترنت وايرلس -3د.دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند ش-2استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. - 1		شرايط عمومي :
 ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.-4به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي. مؤسسهدر محيط 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه -6پرداخت وام دانشجويي طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.-5
امكان استفاده از فضاهاي ورزشي -8سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گرم با نرخ يارانه اي به دانشجويان.-7ثابت و متغير خانواده هاي شاهد و ايثارگر.

داراي فضاي مناسب،امكانات آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز در -10عه آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور.در حال احداث بزرگترين مجمو-9.مؤسسهمتعلق به 
  33243045-46محمدوده شهري كرمان. . تلفن:

  03433243044, 03433243043, 03433243042		تلفن:		- 57نبش كوچه  - خيابان گلدشت - كرمان		نشاني:
aj.ac.ir استان		رفسنجان -يرانتفاعي عالمه جعفري غ مؤسسهكرمان *  

  09381642772		تلفن:		-جنب شهرك نفت -جاده تهران 2كيلومتر -رفسنجان		نشاني:
www.farhikhtegan.ac.ir استان		كرمان -غيرانتفاعي فرهيختگان  مؤسسهكرمان *  

به  -2ه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهري -		شرايط عمومي :
دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه  -3باشد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  17دانشجويان حايز رتبه اول تا سوم كه معدل آنان باالتر از 

دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم(ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهره مند  -4هزيستي حسب مورد معرفي خواهند شد. به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا ب
مايند، ا كسب نبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و يا موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام هاي اول تا سوم ر -5گردنند. 

  تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت.
, 03432820791, 03432820793		تلفن:		-ضلع غربي -تقاطع بلوار رضوان و بعثت-بلوار رضوان-بعد از سالن ورزشي فجر-بلوار جمهوري اسالمي-مانكر		نشاني:

03432820792  
kar.ac.ir  استان		احد رفسنجان)غيرانتفاعي كار( و مؤسسهكرمان *  

*  مؤسسهتخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان فارغ التحصيل در مقطع پايين تر در همين  –تخفيف به فرزندان بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح 		شرايط عمومي :
اي مسلح ، پرسنل كميته امداد و بهزيستي ، افراد تحت تخفيف ويژه جهت كارگران محترم ، اعضاء محترم خانه كارگر وفرزندان آنها ، پرسنل رسمي دولت ، پرسنل نيروه

به  مؤسسهدرصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهد بود ( ليست ساير موارد تخفيفات در سايت  50تا  30پوشش كميته امداد و بهزيستي و دانشجويان رتبه ممتاز از 
داراي سرويس اياب و ذهاب از نقاط  مؤسسهسرويس ، بوفه ، وام دانشجويي مي باشد . ** داراي سلف مؤسسهموجود مي باشد . ) *  Rafsanjan.kar.ac.irآدرس 

  اصلي شهر مي باشد.
  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :

  03434355627دورنگار:  03434355625تلفن: .كرمان – جاده كمربندي يزد4كيلومتر  ،رفسنجان، نشاني
www.mehrkerman.ac.ir استان		كرمان -غيرانتفاعي مهر  مؤسسهكرمان *  

  مل مي آيد.همكاري الزم با مدد جويان و افراد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس ضوابط به ع		شرايط عمومي :
  034-33242650-53   -  03433242657, 03433242656, 03433242654		تلفن:		-جوپاري شهرك خواجو خيابان سما  بزرگراه امام چهارراه-كرمان		نشاني:

www.misagh.ac.ir استان		رفسنجان -غيرانتفاعي ميثاق  مؤسسهكرمان *  

  03434356761		تلفن:		-ميدان خاتم االنبيا  -بلوار واليت  -رفسنجان 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.kermanihe.ac.ir تاناس		غيرانتفاعي كيمياي كرمان مؤسسهكرمان *  

معرفي دانشجويان به خوابگاههاي مورد -4سلف سرويس(ناهار)-3اعطاي وام صندوق رفاه -2اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود-		شرايط عمومي :
  تخفيف به دانشجويان ممتاز-7تاييد وزارت علوممدارك فارغ التحصيلي، مورد -6ساختمان مدرن و مجهز-5تاييد شوراي سياستگذاري

  معرفي دانشجويان به خوابگاههاي مورد تاييد شوراي سياستگذاري		شرايط خوابگاه :
, 03433243628, 03433243629		تلفن:		-نرسيده به جاده جوپار سمت راست شهرك دانشگاهي صادقيه  -بعد از پل بازرگاني  - بزرگراه امام - كرمان		نشاني:

03433243630  
www.razi.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  

  08334274512		تلفن:		-خيابان دانشگاه  -طاقبستان 		نشاني:
www.kut.ac.ir استان		كرمانشاه * دانشگاه صنعتي كرمانشاه 

  خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه		شرايط خوابگاه :
  08338305002, 08338305001, 08338305000		تلفن:		- (ره)ام خمينيبزرگراه ام-كرمانشاه		نشاني:

www.jdku.ac.ir استان		كرمانشاه -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مؤسسهكرمانشاه *  

مطالعه ، مركز مشاوره ي تخصصي امكانات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي: سالن اجتماعات، سالن ورزشي، انتشارات، كافي نت ، كتابخانه ، سلف سرويس ، سالن 		شرايط عمومي :
مجهز به آزمايشگاه هاي : خاك، تكنولوژي بتن، ريزپردازنده  مؤسسهو اجراي برنامه توانمندسازي و شبكه برنامه تحصيالت تكميلي جهت تبديل ايده به محصول مي باشد. 

زبان مي باشد. در بخش كارگاهي نيز؛ كارگاه هاي : كامپيوتر، رسم فني ، برق، تاسيسات ، مدار منطقي، معماري كامپيوتر، مواد و مصالح ساختماني ، الكترونيك و البراتوار 
  jdku@acecr.ac.irبرقي و مكانيكي ساختمان، جوشكاري و ورق كاري و نقشه برداري، از امكانات ساختاري اين مجموعه به شمار مي آيد. پست الكترونيك: 

  08331031642, 08331031639, 08331031632		تلفن:		- 6715661186بهمن كد پستي:  22راه بلوار شهيد بهشتي ، سه ، كرمانشاه		نشاني:
www.zagros.ac.ir استان		كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس  مؤسسهكرمانشاه *  

ممتاز   ،%10تحت پوشش كميته امداد ،يگاناردانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنين ( تحت پوشش بنياد شهيد 		شرايط عمومي :
  ) تخفيف شهريه اختصاص مي گردد. %30مقام آسيايي يا جهاني داشته باشن  %10 دورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن ،%10مخترع  ،  10%

  08337218063, 08337218030		تلفن:		- -روبروي بانك ملي  -خيابان شريعتي  -كرمانشاه 		نشاني:
www.kshr.ac.ir استان		كرمانشاه -غيرانتفاعي شهيد رضايي مؤسسهكرمانشاه *  

  08338267515		تلفن:		-الهيه شهرك دادگستري  -كرمانشاه 		نشاني:
www.kabirgharb.ir استان		كرمانشاه -غيرانتفاعي كبير غرب مؤسسهكرمانشاه *  

شرايط ويژه براي برگزاري كالسهاي  -ژتون غذا براي نهار به همراه يارانه تغذيه  -رفاه دانشجويان وام شهريه صندوق  -پاركينگ رايگان براي دانشجويان 		شرايط عمومي :
  -تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -درصد رايگان براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد  100نحصيل  -دانشجويان شاغل 

  خوابگاه به صورت خودگردان مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  08317296051		تلفن:		- 2جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه  -بازرگاني  -خيابان دانشجو  -كرمانشاه 		شاني:ن

www.yu.ac.ir استان		كهگيلويه وبويراحمد * دانشگاه ياسوج 

  07431001310		تلفن:      ياسوج		نشاني:
dana.ac.ir استان		ياسوج -غيرانتفاعي دانا  مؤسسهكهگيلويه وبويراحمد *  

تخفيف شهريه داده مي شود. به دانشجويان كم بضاعت بويژه روستاييان  مؤسسهبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال بر اساس مصوبه شوراي آموزشي 		شرايط عمومي :
  تخفيف شهريه داده مي شود. در صورت وجود دونفر دانشجو از يك خانواده تخفيف شهريه بر اساس مصوبه تعلق مي گيرد.

 7591964337كد پستي:  5پالك  -نبش تقاطع دوم  10فرعي  -خيابان ابن سينا -پشت ترمينال قديم (سيزده آبان)  -ميدان معلم  -ياسوج  		نشاني:
  07433229448, 07433233474		تلفن:		-

www.gau.ac.ir استان		گلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 

  01732229901		تلفن:		-شهيد بهشتي خيابان  -گرگان		نشاني:
www.gu.ac.ir استان		گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  

  دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد		شرايط خوابگاه :
  01732322906		تلفن:		-خيابان شهيد بهشتي -گرگان		نشاني:

www.gonbad.ac.ir استان		گلستان * دانشگاه گنبد 

  01733287508		تلفن:		-بلوار بصيرت  -ابان شهيد فالحي خي -گنبد كاووس 		نشاني:
www.hakim-jorjani.ac.ir استان		گرگان -غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مؤسسهگلستان *  

  01732171095		تلفن:		-بلوار نيايش شرقي  - 18و  16بين ويالي  -ويالشهر  -گرگان 		نشاني:
shgol.ac.ir استان		گنبدكاووس -رق گلستان غيرانتفاعي ش مؤسسهگلستان *  

  01733383811		تلفن:		-روبروي سيلو  -بعد از پارك شادي  -جنوبي  (ره)خيابان امام خميني -گنبدكاووس  		نشاني:
shamsgonbad.ac.ir استان		گنبد كاووس -غيرانتفاعي شمس  مؤسسهگلستان *  

صورت قبولي در مقطع دكتري، با تصويب هيات امناء و مركز جذب وزارت علوم، براي عضويت در مؤسسهفارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد اين  -1		شرايط عمومي :
را در اولويت اول،  مؤسسهدرصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين 50تا  20 -2، بورسيه تحصيلي مي شوند. مؤسسههيات علمي اين 
وام شهريه، به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق  -4و بالعكس به صورت رايگان است.  مؤسسهب و ذهاب از مركز شهر به سرويس ايا -3انتخاب نمايند. 

ي به در پايان هر ترم تحصيل -6وام قرض الحسنه بلندمدت شهريه از منابع داخلي دانشگاه براي دانشجويان قابل پرداخت است.  -5رفاه دانشجويي تعلق مي گيرد. 
باشند.  18درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل  10و  20،  30دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب معادل 

لمللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار مي با توجه به قطب فعاليت هاي ورزشي بودن اين مركز آموزش عالي، قهرمانان ورزشي در رده هاي ملي، آسيايي و بين ا -7
برخوردار مي شوند.  عالوه بر خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان، خانواده هاي محترم تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز از تخفيفات ويژه در شهريه ثابت -8شوند. 

خر سرپوشيده شامل استخر قهرماني و سونا و جكوزي و آبدرماني و آزمايشگاه ورزشي، باشگاه عبارتند از: است مؤسسهساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين  -9
، GISايانه اي، سايت رايانه اي بدنسازي، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، سالن سينما، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت ر

موقعيت  -10يشگاه ها و كارگاه ها، مركز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي ساختمان مستقل آزما
  ورده است. در يكي از بهترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده اي را براي تحصيل فراهم آ مؤسسهاين 

  01733389713, 01733389712, 01733389711		تلفن:		- 4971817615س، بلوار شادي، پارك شادي، جنب درياچه مصنوعي. كدپستي: وگنبدكاو 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
fakhrodin-ag.ac.ir استان		گرگان -غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  مؤسسهگلستان *  

  01732229110		تلفن:		- 3آذر  -آذر  5خيابان 		نشاني:
golestan.ac.ir استان		گرگان -غيرانتفاعي گلستان  مؤسسهگلستان *  

  01732627340		تلفن:		-روبروي پارك -شهرك شهريار -كمربندي -بلوار شهيدكالنتري -گرگان 		نشاني:
lameigorgani.ac.ir استان		گرگان -غيرانتفاعي المعي گرگاني مؤسسهگلستان *  

تسهيالت  -2جهت معرفي دانشجويان به ادارات و سازمانهاي مرتبط براي اخذ پايان نامه و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي  مؤسسهيت حما -1		شرايط عمومي :
فراغت از تحصيل ماه پس از  9پرداخت شهريه شامل: الف) وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن 

ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و  -3(تخفيف شهريه و...) مؤسسهشروع مي شود. ب) وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به 
داراي فضاي مناسب  -6درصد  25راي دانشجويان رتبه برتر تا تخفيف شهريه ب -5پژوهشي -حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي -4 مؤسسهبين المللي براساس ضوابط 

داراي فضاي فرهنگي و  -7مترمربع شامل: كالسها، آتليه ها، سايتهاي كامپيوتري، كارگاهها و آزمايشگاههاي تخصصي  6000آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 
  ورزشي(استيجاري)

  داراي خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :
  01732627952, 01732627951, 01732627958		تلفن:		- 5المعي-خيام دهم -كوي خيام-بلوار شهيد كالنتري-گرگان		ي:نشان

www.mirdamad.ac.ir استان		گرگان -غيرانتفاعي ميرداماد  مؤسسهگلستان *  

  01732471321		تلفن:		- 4جنب عدالت  -خيابان ولي عصر  -گرگان 		نشاني:
www.miladgihe.ac.ir ستانا		مينودشت -غير انتفاعي ميالد گلستان  مؤسسهگلستان *  

  01735230116		تلفن:
www.ut.ac.ir استان		دانشكده فني كاسپين)/دانشكده فني فومن( گيالن * دانشگاه تهران 

  به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي گيرد.		شرايط خوابگاه :
  02161112635		تلفن:		- شهرستان فومن		:دانشكده فني فومن نشاني
  02161112635		تلفن:		- شهرستان رضوانشهر		:دانشكده فني كاسپين نشاني

www.guilan.ac.ir استان		رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  

فناوري گرايش نانو مواد  براي رشته هاي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي و مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي تا سه نفر و براي رشته نانو		شرايط عمومي :
گردند. دانشگاه گيالن از مهر ماه  تا يك نفر از دانشجويان واجد شرايط (از مجموع روزانه و نوبت دوم) با نظر دانشكده، به دوره مشترك با دانشگاه انسام فرانسه اعزام مي

از شهريه دوره ها، نشاني دانشكده ها و تلفن هاي تماس مي توانند به سايت دانشگاه  به جمع دانشگاه هاي عاري از دخانيات پيوسته است. داوطلبان جهت اطالع 1397سال 
  به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  01333690485		تلفن:		-قزوين -جاده رشت 5كيلومتر -رشت		نشاني:
www.ahrar.ac.ir استان		رشت -غيرانتفاعي احرار  مؤسسهگيالن *  

  01332439113		تلفن:		-بعداز كارخانه ايران برك شهرك سيد احمد خميني (ره) -فسور سميعي بلوار پرو-رشت بلوار الكان 		نشاني:
www.andishmand.ac.ir استان		الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند  مؤسسهگيالن *  

  01342420291		تلفن:		-خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد  -الهيجان 		نشاني:
www.jdgu.ir استان		رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  سهمؤسگيالن *  

به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش -2امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد. - 1		شرايط عمومي :
ه درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم وتحقيقات فناوري وام مطابق آيين نام -3عالي مقامهاي اول تا سوم كسب نمايندتخفيف در شهريه داده مي شود

  دانشجويي پرداخت خواهد شد
  هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :

 01333344899, 01333448995, 01333465557		لفن:ت		- 41969-11383بلوار واليت كد پستي :  -فاز اول مسكن مهر  -پل تالشان  -بلوار الكان -رشت		نشاني:
www.rahbordshomal.ac.ir استان		رشت -غيرانتفاعي راهبرد شمال  مؤسسهگيالن *  

ترم. تقسيط شهريه در طول  -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي.  -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1		شرايط عمومي :
درصدي ) فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي  100طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ( تخفيف  -5ارايه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق رفاه دانشجويان.  -4

كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك  -8 داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم. -7داشتن فضاي بسيار مناسب.  -6.  25%
  .مؤسسهارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره  -9سايت مجهز به رايانه.  -8مجله هاي علمي و پژوهشي. 

  جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگران. مؤسسههمكاري الزم 		شرايط خوابگاه :
, 01333425515, 01333440333		تلفن:		- 41931-65151متر باالتر از پل طالشان كد پستي:  500-بلوار پروفسور سميعي-جاده الكان-رشت		نشاني:

01333440555  
www.sardarjangal.ir استان		رشت -غيرانتفاعي سردار جنگل  مؤسسهگيالن *  

و دانشجويان برگزار  مؤسسه) اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، 2) دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند. 1		شرايط عمومي :
ميتوانند از تسهيالت  مؤسسه) دانشجويان اين 4با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جانبازان و كميته امداد(ره) و سازمان بهزيستي همكاري دارد.  مؤسسه) اين 3مي گردد. 

  مند گردند.صندوق رفاه دانشجويي بهر
  امكان خوابگاه به صورت خودگردان براي دانشجويان وجود دارد.		شرايط خوابگاه :

, 01333229466		تلفن:			4143754481كدپستي 310زارع، پالك بلوار آيت ا... طالقاني(بيستون)، روبروي تقاطع معلم، جنب بانك پاسارگاد، انتهاي بن بست  ،رشت	نشاني:
01333221436  

shahriar.ac.ir استان		آستارا -غيرانتفاعي شهريار  مؤسسهگيالن *  

  01344804010		تلفن:		-خيابان خواجه نصيرالدين طوسي  -شهرك عباس آباد  -آستارا 		نشاني:
www.ghadr.ac.ir استان		كوچصفهان رشت -غيرانتفاعي قدر  مؤسسهگيالن *  

امكان برخورداري دانشجويان از وام  -2درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  20و  30،  50يب از دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به ترت -1		شرايط عمومي :
  دانشجويي فراهم است.

  01334552247, 01334556862		تلفن:		-بين فلكه گاز و ميدان امام رضا (ع)  -ضلع شمالي كمربندي  -كوچصفهان 		نشاني:
www.ghadir.ac.ir استان		لنگرود -غيرانتفاعي قدير  ؤسسهمگيالن *  

  01342565125		تلفن:		-خيابان شهيد شيخي  -بلوار كشاورز -لنگرود 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
kadous.ac.ir استان		رشت -غيرانتفاعي كادوس  مؤسسهگيالن *  

 مؤسسهدانش آموختگان مقطع كارشناسي -2ريال.  15/000/000امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال تا مبلغ  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در  -3تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  %10كادوس، در مقطع كارشناسي ارشد در طول سنوات مجاز تحصيلي از 

نسبت به  %5فقط  1399-1400ه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي شهري-5بهره مند مي شوند.  %35ايام تحصيل از تخفيف در شهريه ثابت تا سقف 
  سال ماقبل افزايش مي يابد.

  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر		شرايط خوابگاه :
, 01333236921, 01333265148		تلفن:		- 4134713599كدپستي  -48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسيده به سه راه معلم -خيابان سعدي		نشاني:

01333228119  
www.kooshyar.ac.ir استان		رشت -غيرانتفاعي كوشيار  مؤسسهگيالن *  

ه خواهد به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داد - 1		شرايط عمومي :
كليه دانشجويان  -4دانشجويان مي توانند از وام شهريه برخوردار شوند -3ارايه مي گردد مؤسسهبه دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس  -2شد

درصد 100د با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف درصد طبق قراردا25به دانشجويان فرزند شهيد،آزاده و جانبازباالي  -5از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد
امكان تحصيل رايگان دانشجويان  -6اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي شود مؤسسهدرصد طبق مصوبه داخلي هيات رييسه 25شهريه و به فرزندان جانباز كمتر از 

  تحت پوشش بهزيستي كشور.
  صورت مي پذيرد مؤسسهشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به تامين خوابگاه براي كليه دان		شرايط خوابگاه :

  01332124053, 01332124498, 01332117928		تلفن:		- 4163914389كدپستي  86انتهاي خيابان -گلسار		نشاني:
www.gil.ac.ir استان		رودبار -غيرانتفاعي گيل  مؤسسهگيالن *  

  01334672257		تلفن:		-آموزش عالي گيل  مؤسسهوار وليعصر شهرستان رودبار شهر رستم آباد انتهاي بل		نشاني:
www.mehrastan.ac.ir استان		آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان  مؤسسهگيالن *  

 01342166102, 01342166101, 01342166100		تلفن:		- 44415-1774بلوار دانشگاه صندوق پستي  -ميدان آقا سيد جالل الدين اشرف -آستانه اشرفيه 		نشاني:
www.mehraeen.ac.ir استان		غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي مؤسسهگيالن *  

  01344400271		تلفن:		-بوستان يكم -طالب آباد -منطقه آزاد انزلي -بندرانزلي 		نشاني:
www.deylaman.ac.ir/ استان		الهيجان -غيرانتفاعي ديلمان  مؤسسهگيالن *  

  01342245500		تلفن:		-باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين -بريشمميدان ا -الهيجان 		نشاني:
abru.ac.ir استان		بروجرد -لرستان * دانشگاه آيت اله بروجردي  

  06642468320		تلفن:		-جاده خرم آباد  3كيلومتر  -بروجرد 		نشاني:
www.lu.ac.ir استان		خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  

. به دانشجويان دوره پرديس 2. خدمات سلف سرويس براي دانشجويان روزانه و شبانه بر اساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه ميگردد.  1		شرايط عمومي :
انديمشك شماره  –ه خرم آباد جاد 12خودگردان خدمات سلف سرويس بصورت آزاد ( بدون يارانه دانشجويي ) قابل ارايه ميباشد. دانشكده كشاورزي : خرم آباد كيلومتر 

  066333400012تماس : 
نيمسال تحصيلي ) واگذار  4اين دانشگاه در بخش برادران محدوديت هاي خوابگاهي داشته و خوابگاه صرفاً در صورت وجود ظرفيت ( حداكثر به مدت 		شرايط خوابگاه :

  مي گردد .
  06633340019, 06633120097, 06633120088		تلفن:		-تهران  -جاده خرم آباد 5كيلومتر  -خرم آباد 		نشاني:

www.afarinesh.ac.ir استان		بروجرد -غيرانتفاعي آفرينش علم گستر مؤسسهلرستان *  

يژه شهريه برخوردار دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف و-2پذيرفته شدگان المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه شهريه برخوردارميباشند-1		شرايط عمومي :
دانشجويان در هر ترم مي توانند از مزاياي وام شهريه اختصاص يافته از - 4خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار ميباشند-3خواهند شد

دانشجويان با نسبت فاميلي درجه -6ار مي گيرندكليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قر -5صندوق رفاه وزارت علوم برخوردارشوند
دانشجويان هر روز  -7درصد برخوردار خواهند شد 20تحصيل مي كنند از تخفيف شهريه تا سقف  مؤسسهيك(برادر،خواهر،فرزند،همسر)مادامي كه به طور همزمان در اين 

  info@afarinesh.ac.irگردند. پست الكترونيكي:از وعده غذايي گرم (ناهار)با قيمت دانشجويي در سالن غذاخوري بهرمند مي 
  داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران ميباشد مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه :

  06642468397, 06642468255, 06642468397		تلفن:		- 593كوي وليعصرصندوق پستي -اسالم آباد شمالي-جاده كمربندي  - بروجرد		نشاني:
www.juyandeganelm.ac.ir استان		كوهدشت -غيرانتفاعي جويندگان علم  مؤسسهلرستان *  

  براي نفرات برتر هر رشته تخفيف شهريه اعمال مي گردد مؤسسهطبق نظر هيات موسس 		شرايط عمومي :
  داراي امكانات رفاهي خوبي مي باشند قرارداد دارد. جهت رفاه حال دانشجويان غيربومي با خوابگاههاي دخترانه و پسرانه سطح شهرستان كه مؤسسهاين 		شرايط خوابگاه:

  06632640033		تلفن:		-طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -خيابان ارشاد  -ميدان قدس  -كوهدشت  		نشاني:
yasinihebrj.ac.ir استان		بروجرد -غيرانتفاعي ياسين  مؤسسهلرستان *  

  خوابگاه ندارد .		شرايط خوابگاه :
  06642469040		تلفن:		-جاده كمربندي  -بروجرد 		نشاني:

www.ausmt.ac.ir استان		مازندران * دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل 
  دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  01144153453		تلفن:		- 35اباذر  -ميدان قايم  -آمل		نشاني:
www.modares.ac.ir استان		دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي( بيت مدرسمازندران * دانشگاه تر(  

دانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري  4، براي رتبه نخست آزمون سراسري سازمان سنجش (كه حداقل 99دانشگاه تربيت مدرس در سال  -1		شرايط عمومي :
بلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسال يك سوم م -پذيرش دانشجو دارد)، سه ميليون تومان هديه در نظر گرفته است. تبصره

براي حمايت از پايان نامه كليه دانشجويان دوره روزانه از يك  -2هاي پيشرفت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي شود. هاي بعدي و براساس كسب حد نصاب شاخص
روزانه آزمون سراسري سازمان  3تا  1)، به دانشجويان رتبه هاي 2نامه (رديف عالوه براعتبار پژوهشي پايان -3رفته شده است. تا دو ميليون تومان اعتبار پژوهشي در نظر گ

ختصاص دانشگاه دولتي درآن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو داشته باشند)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) به شرح زير ا 4سنجش (كه حداقل 
) دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش : يك ميليون 2-3) دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش : دو ميليون تومان گرانت 1-3خواهد داد: 

دانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در  -4رانت ) دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش: يك ميليون و دويست هزار تومان گ3-3و پانصد هزار تومان گرانت 
نت دانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارند)، مبلغ پنج ميليون تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاو 4هايي كه حداقل رشته

  دانشجويي پرداخت مي نمايد. 

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  درس (دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي)مازندران * دانشگاه تربيت م		ادامه استان

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه  55ماده  6به كليه دانشجويان دوره هاي روزانه، براساس تبصره  -5
و نوبت دوم، در سنوات مجاز تحصيلي، وعده ناهار بر اساس اعتبار تاميني از  به كليه دانشجويان روزانه -6صالحيت مدرسي)، گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. 

هاي شود. الزم به ذكر است كه به دانشجويان روزانه ساكن خوابگاههاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارايه ميسوي صندوق رفاه و قيمت
شود. تبصره: به كليه دانشجويان روزانه فاقد خوابگاه، نوبت دوم و پرديس هاي مصوب صندوق رفاه ارايه ميصبحانه و شام نيز طبق قيمت دانشگاه عالوه بر وعده ناهار، وعده

ايه وعده هاي غذايي را دانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زماني (اول مرداد الي بيست شهريور) امكان ار -7يابد. صرفاً وعده ناهار (مطابق تعرفه مصوب) تخصيص مي
ميزان شهريه  -9باشد. پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي -8ندارد. 

ي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است داوطلبان پيش از پرديس دانشگاهي تربيت مدرس و ساير دوره هاي شهريه پرداز از طريق سايت حوزه معاونت آموزش
دانشجويان (خوابگاه و تغذيه) انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره هاي مذكور آگاهي يابند. درضمن اين شهريه صرفاً بابت ارايه خدمات آموزشي بوده و شامل امور رفاهي 

منوط به ثبت نام و رسيدن تعداد دانشجو به حدنصاب مي باشد. در غير اينصورت دانشجويان به ساير دانشگاه تشكيل كالس در دوره هاي آموزش مجازي،  -10نمي شود. 
كالس هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي تشكيل مي گردد و در صورت نرسيدن تعداد دانشجو به حد نصاب (حداقل  -11ها معرفي خواهند شد. 

به آن دسته از دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در هر رشته / گرايش در هر نيمسال تحصيلي كه واجد  -12نه ادغام خواهد شد. نفر) با دوره روزا 4
باشد. ب) حداقل  17الف) دانشجوي رتبه اول و داراي معدل حداقل  ) شهريه پايه اعطا خواهد شد:  %30كليه شرايط ذيل باشند، مشوق تحصيلي به ميزان سي درصد (

واحد (بجز دروس جبراني و پيشنياز) گذرانده  8نفر باشند. ج) دانشجو در ترم مورد نظر حداقل  5تعداد دانشجوي ثبت نام شده در گرايش تحصيلي مربوط در همان نيمسال 
دانشجويان پرديس دانشگاهي از كليه امكانات فرهنگي و ورزشي  -13باشد. د) مدت تحصيل دانشجو در نيمسال مورد نظر از سقف سنوات مجاز تحصيل بيشتر نشده باشد. 

شركت در كنفرانس (مطابق  همانند دوره روزانه برخوردارند. به عالوه از سهميه كتاب (كه در ايام نمايشگاه هاي كتاب در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد) و هزينه
پژوهشي در مجالت معتبر  –. همچنين امتياز حق التاليف به دانشجويان پرديس دانشگاهي براي مقاالت علمي باشندمصوبات معاونت پژوهشي دانشگاه)، برخوردار مي

هاي كارشناسي ارشد دانشجويان پرديس دانشگاهي نيز تا سقف دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان مطابق با مقررات معاونت نامهپرداخت مي گردد. براي پايان
دانشگاه تربيت مدرس تعدادي از پذيرفته شدگان واجد شرايط برخي از رشته هاي كارشناسي ارشد (شامل:  -14دانشگاهي، بودجه قابل پرداخت است.  پژوهش و فناوري

ر و پرورش آبزيان، زيست شناسي بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي، تكثي -بيوفيزيك، بيوانفورماتيك، بيوشيمي، فيزيولوژي گياهي، نانوبيوتكنولوژي، ژنتيك، مهندسي شيمي
ضمن گذراندن پايان نامه خود دريا و زيست فناوري دريا) را پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي انتخاب و به پروژه هاي مشترك زيست كارآفريني معرفي نموده تا 

 Pardis.tmu.ac.irفريني نيز دريافت نمايند. * نشاني وبگاه پرديس دانشگاه با شرايط مربوطه عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه ، گواهي معتبر زيست كارآ

آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط، امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمسال دوم  5تا  1به رتبه هاي -1		شرايط خوابگاه :
دانشگاه در  -3وابگاه براي دوره هاي نوبت دوم، آموزش مجازي، پرديس دانشگاهي، دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه را ندارد. دانشگاه امكان تامين خ-2شود. داده مي

با كد رشته فاقد پذيرد. دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دانشجويان روزانه (دوره هاي روزانه به دو صورت روزانه (واجد خوابگاه) و روزانه (فاقد خوابگاه) دانشجو مي
دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد. متقاضيان واجد شرايط كمك وديعه مسكن  -4خوابگاه) را ندارد لذا داوطلبان محترم به متن اطالعيه در اين خصوص توجه نمايند. 

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در  -5م مذكور مي باشند. صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجاز به درخواست وا
جويان روزانه و به طور تدريجي پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور، واگذاري خوابگاه صرفاً به صورت مجردي فقط به دانش

  .باشدبها در ابتداي هرنيمسال ميكونت حداكثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجارههاي اول و دوم خواهد بود و مدت سدر طول نيمسال
  4641776489كد پستي:  -بلوار امام رضا(ع)		-شهرستان نور 		:دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نشاني

www.nit.ac.ir استان		اني بابلمازندران * دانشگاه صنعتي نوشيرو 

هاي دانشجويي، دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم و پرديس خودگردان معذور است. به دليل محدود بودن ظرفيت خوابگاه -1		شرايط خوابگاه :
  داراي خوابگاه متأهلين نمي باشد. همچنين دانشگاه -3باشد.اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان روزانه ساكن در خارج از استان مازندران مي -2

  0113550, 01132312269		تلفن:		- 484صندوق پستي -خيابان شريعتي-بابل		نشاني:
mazust.ac.ir استان		بهشهر -مازندران * دانشگاه علم و فّناوري مازندران  

وليت انعقاد قرارداد برعهده ئت محدود، ويژه دانشجويان دختر وجود دارد كه مساين دانشگاه خوابگاه دولتي ندارد. اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفي		شرايط خوابگاه :
  دانشجويان عزيز بوده و دانشگاه ها تنها نقش حمايتي و حراستي را بر عهده دارد.

  01134556000		تلفن:		-جاده دريا  3كيلومتر -بلوار دانشگاه-بهشهر		نشاني:
www.ekh.aja.ir استان		نوشهر -علوم دريايي امام خميني (ره ) مازندران * دانشگاه  

 .غيرقانوني سياسي گروههاي به وابستگي و عضويت سابقه عدم  - 2 .ايران اسالمي جمهوري نظام اساسي قانون و فقيه واليت اصل به التزام و اعتقاد - 1 شرايط عمومي، 
 تخصصي مصاحبه انجام طريق از پذيرش  - 5شود  مي انجام مرد داوطلبان بين از صرفاً  نشجودا پذيرش  - 4 .اخالقي فساد به معروفيت عدم و كيفري سوءپيشينه عدم - 3

 خدمتي يگان از تحصيل ادامه موافقتنامه ارايه به مسلح منوط نيروهاي شاغلين از مصاحبه انجام - 6نيست  استخدام مراحل انجام منزله به مصاحبه :تذكر .ميپذيرد صورت

   .شود مي پرداخت دانشگاه پژوهش معاونت توسط گردد، محصول توليد و ساخت به منجر كه دانشجويي نامه هاي پايان يهزينه ها تمامي -7 .است
 شده تكميل و كارشناسي آخر سال نيم دانشجوي براي(معدل گواهي يا موقت گواهي يا كارشناسي مدرك اصل -عدد يك 1399 سال رنگي عكسز: نيا مورد مدارك*

  .هوشمند ملي كارت اصل و جديد شناسنامه اصل-كارشناسي ريزنمرات -)  آزمون در نام ثبت تاريخ در
  ندارد خوابگاه ارايه براي تعهدي هيچگونه دانشگاه شرايط خوابگاه، 

  6057داخلي  011 – 52353091تلفن  .كريمي عمادالدين شهيد خيابان نوشهر،  :نشاني
sanru.ac.ir استان		كشاورزي و منابع طبيعي ساريمازندران * دانشگاه علوم  

ط ) دانشگاه داراي مركز رشد فناوري با امكانت ويژه و تسهيالت مالي در قالب وام قرض الحسنه براي ايجاد شركت هاي تجاري دانش بنيان توس1		شرايط عمومي :
ركز كارآفريني فعال با امكانات پايلوتي براي ايجاد كسب و كارهاي ) دانشگاه از م2دانشجويان در حين تحصيل براي تحقق استقالل مالي قبل از دانش آموختگي است. 

) مديريت ارتباط با 3مند است. كوچك و نيز برگزاري دوره هاي مهارت افزايي و توانمندسازي براي آشنايي دانشجويان با شرايط كسب و كار و ايجاد شغل و درآمد بهره
) برگزاري 4ي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و كار اشتغال دانش آموختگان را فراهم آورد. صنعت دانشگاه سعي مي نمايد با برگزاري دوره ها

ل ) دانشگاه داراي امكانات رفاهي شام5كارگاه هاي آموزشي، مهارتي و كارآفرينانه در هر نيمسال تحصيلي با همكاري مركز فني و حرفه اي و انجمن هاي علمي دانشجويي. 
ايت رايانه اي، دسترسي رايگان به خوابگاه، سلف سرويس با غذاي يارانه اي، بوفه دانشجويي، مركز انتشارات با امكان تكثير با قيمت يارانه اي، كتابخانه، سالن مطالعه، س

) دانشگاه از 7دانشگاه و خوابگاه به صورت رايگان فراهم است. ) امكان استفاده از اينترنت و سيستم وايرلس (بي سيم) در محيط 6منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي است. 
) دانشجويان از مزاياي 9) ارايه خدمات رايگان درمانگاهي, مشاوره و روان شناختي تحصيلي. 8امكانات مطلوب ورزشي مانند سالن ورزشي و زمين چمن برخوردار است. 

ن نوبت دوم (شبانه) از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. ) دانشجويا10بيمه حوادث دانشجويي برخوردار مي باشند. 
) تخصيص تخفيف و تسهيالت 12) دانشجويان دوره روزانه واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج, وام مسكن, وام شهريه و وام ضروري برخوردار خواهند شد. 11

) از دانشجويان برتر در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي، 13واده هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران براساس همكاري دانشگاه با بنياد شهيد و امور ايثارگران. براي خان
  پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي شود.

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
  مازندران * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري		ادامه استان

) دانشگاه 15هد شد. رات برتر آزمون كه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب نمايند جوايز و مشوق هايي مطابق با مصوبات هيأت رييسه دانشگاه اعطا خوا) به نف14
 -شگاه داراي مزارع و جنگل آموزشي) دان16 داراي آزمايشگاه هاي آموزشي و پژوهشي، پايلوت هاي تحقيقاتي، مجموعه گياهان دارويي و معطر و باغ بوتانيك است.

) دانشجويان به ازاي انتشار مقاله در نشريات 17فرهنگي است.  -پژوهشي جهت استفاده دانشجويان براي انجام دوره هاي آموزشي و تحقيقات و نيز برگزاري اردوهاي علمي
روزانه مقطع كارشناسي ارشد گرنت پژوهشي انجام پايان نامه به مبلغ شانزده ميليون  ) دانشجويان18و همايش هاي معتبر از تشويق و حمايت مالي برخوردار خواهند شد. 

) ) برخورداري از حمايت مالي قابل توجه در صورت فعاليت در هسته هاي پژوهشي دانشجويي 19ريال و دانشجويان شبانه هفتاد درصد اين مبلغ را دريافت مي نمايند. 
) برگزاري جشنواره مختلف علمي ،فرهنگي براي 21 لف فرهنگي،هنري ،علمي ،ديني و مذهبي همراه با اهداء جوايز به برگزيدگان ) برگزاري مسابقات مخت20دانشگاه 

  .دانشجويان شاغل به تحصيل
  01133687574, 01133687578		تلفن:		- 578صندوق پستي:-جاده دريا 9كيلومتر -ساري		نشاني:

www.shomal.ac.ir استان		آمل -انشگاه غيرانتفاعي شمال مازندران * د 

  هد شد.انخوداده تحصيلي مرخصي تحصيلي ل لين نيمسادر او-2هد گرفت. الحسنه تعلق خوض ابانكي قر ت تسهيال، متقاضين نشجويادابه ه نشگاداين درا-1	شرايط عمومي :
  01144203712, 01144203711, 01144203713		تلفن:		- 731پستي: وق صندع). هللا(اعبداده مامزاهي راسه ان)، مل تهراز (آهرده جا 5كيلومتر ، ملآ		نشاني:

www.mohaddes.ac.ir استان		نور -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  

دانشجوياني  -2داده خواهد شد. به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته، اين دانشگاه باشد، درصدي از شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر، خواهر و همسر) از تخفيف  -3كه دو مقطع تحصيلي را در اين دانشگاه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند .

دانشجويان  -5ول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه ا -4شهريه برخوردار خواهند شد. 
يات امناي دانشگاه، به متقاضيان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. ضمناً با توجه به مصوبه ه

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران  -6نيمسال پرداخت مي گردد. وام داخلي كوتاه مدت در هر 
  خط) 10( 011 – 44511860دانشگاه داراي امكانات رفاهي و تفريحي براي دانشجويان مي باشد. تلفن:  -7انجام مي پذيرد. 
اييد شگاه داراي خوابگاه ويژه خواهران مي باشد. براي دانشجويان برادر، دانشگاه تالش خود را در جهت اسكان در خوابگاه هاي خصوصي و مورد تاين دان		شرايط خوابگاه :

  خواهد داشت.
  01144511860		فن:تل		- 46415 – 451صندوق پستي:  46418 – 59558كد پستي:  -ابتداي محور نور به چمستان  –خيابان شيخ فضل ا... نوري 		نشاني:

www.ustmb.ac.ir استان		بابل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  

  01132197584		تلفن:		- 12سرداران  -بابل 		نشاني:
 پرديس دكتر شريعتي ساري -مازندران * دانشگاه فرهنگيان 		استان  

  01133832278		تلفن:		   اي تيركالروست -جاده ساري به جويبار  8كيلومتر  -ساري  		نشاني:
www.umz.ac.ir استان		بابلسر -مازندران * دانشگاه مازندران  

  دانشگاه مازندران براي اسكان دانشجويان روزانه طبق اولويت هاي مندرج در آيين نامه، خوابگاه واگذار مي گردد.		شرايط خوابگاه :
  01135302822، 01135302825, 01135302820, 01135303200		تلفن:		- -خ پاسداران -بابلسر		نشاني:

haraz.ac.ir استان		آمل -غيرانتفاعي آبان هراز  مؤسسهمازندران *  

  خوابگاه و رستوران دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد.		شرايط خوابگاه :
  01144298626, 01144296835, 01144296833		تلفن:		-(كوچه تختي) سمت چپ.  29خيابان طالب آملي، انتهاي دريا  -آمل		نشاني:

amol.ac.ir استان		غيرانتفاعي آمل مؤسسهمازندران *  

در هر نيمسال تخفيف شهريه متغيير ارايه  مؤسسه) به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول و دوم و سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هييت امناء 1		شرايط عمومي :
برخوردار خواهند شد  مؤسسهي كه در طول مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين ) دانشجويان2خواهد شد . 

به كليه شود و وام دانشجويي نيز ) شهريه دانشجويان در طول مدت تحصيل تقسيط مي4شود ) براي كليه دانشجويان خوابگاه بصورت خودگردان در نظر گرفته مي3. 
  تخفيف شهريه استفاده خواهند كرد.نامه از هاي معزز شهدا و ايثارگران گرامي، مطابق آيين)خانواده5گيرد. دانشجويان تعلق مي

  01144229764فكس :  01144152691-4تلفن 		- 20آمل بلوار طالب آملي خ فياض بخش پالك 		نشاني:
www.aihe.ac.ir استان		تنكابن -تفاعي آيندگان غيران مؤسسهمازندران *  

امكان كار دانشجويي -5بيمه حوادث دانشجويي -4پرداخت وام دانشجويي -3تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز -2تقسيط شهريه در طول تحصيل 		شرايط عمومي:
اي برگزاري دوره هاي زبان انگليسي و فني و حرفه-8پيشرفته مجهز بودن به آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي -7ارايه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره -6

هاي با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را براي فعاليت مؤسسهاعطاي تسهيالت ويژه به خانواده هاي شهدا جانبازان و ايثارگران. ضمناْ اين -9در دانشگاه 
  401154288854بيرون از دانشگاه ميسر مي نمايد. تلفن:

  معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه هاي وابسته به دانشگاه		شرايط خوابگاه :
  01154288853, 01154288852, 01154288851		تلفن:		-جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -كوچه شهداي دانشجو  -خيابان فردوسي غربي  -تنكابن 		نشاني:

adib-mazandaran.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران  مؤسسهران * مازند 

به دانشجويان با شرايط  -2در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  -1		شرايط عمومي :
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان  -4شود. به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي  -3الزم وام تعلق مي گيرد. 

به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. 
وجود دارد.  مؤسسهامكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب  -7ستاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. برتر كشوري يا ا

  داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي باشد. مؤسسه -8
  دران داراي خوابگاه خواهران در داخل مجموعه دانشگاهي مي باشد.آموزش عالي اديب مازن مؤسسه		شرايط خوابگاه :

  01133033943, 01133033942, 01133033941		تلفن:		-جاده فرح آباد  5كيلومتر  -ساري		نشاني:
www.parsa.ac.ir استان		بابلسر -غيرانتفاعي پارسا  مؤسسهمازندران *  

  01135250682		تلفن:		- 11پالك  -محمد حسين پور كوچه شهيد  -خيابان شهيد كهن  -بابلسر  		نشاني:
 فريدونكنار -غيرانتفاعي پرديسان  مؤسسهمازندران * 		استان  

  01135667241		تلفن:		-جنب مخابرات  -خ امام  -فريدونكنار		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
pd.ac.ir استان		چالوس -غيرانتفاعي پويندگان دانش  مؤسسهمازندران *  

دانشجويان به -2ن ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد . به دانشجويا-1		شرايط عمومي :
ت علوم، دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزار-3خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خوگردان معرفي خواهند شد . 

ارايه  مؤسسهبه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس -4تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند . 
 پرداخت شهريه بصورت اقساطي-6ارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شاهد و ايث-5مي گردد . 

اند. تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده-9برخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث -8اردوهاي علمي دانشجويي -7
  تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-10
  به دانشجويان خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خوگردان معرفي خواهند شد		يط خوابگاه :شرا

  01152217626		تلفن:		- 46619-34816كوچه فلسطين كدپستي  -شهريور  17خيابان  -ميدان معلم  -چالوس 		نشاني:
ihetohid.ac.ir استان		زندرانگلوگاه ما -غيرانتفاعي توحيد  مؤسسهمازندران *  

  01134669911		تلفن:		-جاده گلوگاه به بهشهر  3كيلومتر  -شهرستان گلوگاه  -مازندران 		نشاني:
www.khazar.ac.ir استان		محمودآباد -غيرانتفاعي خزر  مؤسسهمازندران *  

لويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت را به عنوان او مؤسسهدانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين  -1		شرايط عمومي :
درصد تخفيف شهريه ثابت  40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2درصد بهره مند خواهند شد 25و  35، 45ترم اول به ميزان 

مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد.  از مؤسسهدانشجويان اين  -3ترم اول برخوردار خواهند شد. 
ي و بين المللي و ساير به دانشجويان داراي اختراع و فعال درزمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابتهاي علمي كشور و المپيادها كشور -4

دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به  -5ي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارايه مي گردد. فعاليتها
ارا يه هر مقاله، متناسب با سطح علمي  دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا -6درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.  35،50، 75ترتيب از پرداخت 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان  -7و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد 
ت علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را در مسابقا مؤسسهبه دانشجوياني كه به نمايندگي از  -8شهيد و ايثارگران 

حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان ، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست،  -9كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 
دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت  -10و ... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده 

  بصورت رايگان مؤسسهبي سيم) در 
  اده نمايندبه كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استف		شرايط خوابگاه :

  01144732360, 01144733966		تلفن:		-درياي نوزدهم  -خ آزادي-محمودآباد		نشاني:
rahedanesh.ac.ir استان		بابل -غيرانتفاعي راه دانش  مؤسسهمازندران *  

تخفيف شهريه براي خانواده هاي معظم شاهد و  -3تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز در كليه رشته ها در هر سال  -2درصد  4وام شهريه با نرخ  -1		شرايط عمومي :
تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه به نمايندگي  -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر  -4ايثارگر 

داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش  -6آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند.  در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات مؤسسهاز 
  را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. مؤسسهعالي غيرانتفاعي، اين 

  رفي مي شوند.دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان مع		شرايط خوابگاه :
, 01132379914, 01132379913		تلفن:		- 47157-47441خيابان تربيت معلم كدپستي:-چهارراه معتمدي-ميدان شهيد بزاز-كمربندي شرقي-بابل		نشاني:

01132379915  
www.rnsari.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  مؤسسهمازندران *  

را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده  مؤسسهداوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي اين  -2يه براي رتبه اول تا سوم تخفيف شهر -1		شرايط عمومي :
ليه دانشجويان برخورداري ك-4معرفي مي گردند  مؤسسهدانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و مهمانسراي  -3باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

طرف قرار داد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ، جانبازان و فرزندان  -6با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.  مؤسسهغذاي گرم در سلف سرويس  -5از بيمه حوادث دانشجويي 
  ب و ذهابسرويس رايگان ايا -8ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجويان متقاضي  -7شهدا 
  01133136801		تلفن:		-جنب هتل نويد.داخل روستا شرفدار كال -جاده ساري قايمشهر 5كيلومتر -ساري		نشاني:

www.rahman.ac.ir استان		رامسر -غيرانتفاعي رحمان  مؤسسهمازندران *  

)دانشجويان متقاضي وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان 2)نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند.1		شرايط عمومي :
)كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث 4)دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته امدادوبهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.3وزارت علوم استفاده نمايند.

المللي )ارايه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين6ستفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد.)امكان ا5دانشجويي برخوردار خواهند شد.
توسط  )ار ايه خدمات مشاوره تحصيلي،خانواده و...9)پرداخت شهريه بصورت اقساطي 8براي دانشجويان wifi)استفاده از خدمات اينترنت 7با همكاري ارگان هاي ذيربط

  rahmanuni@gmail.com) استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان. پست الكترونيكي : 9 مؤسسهمشاوران 
  استفاده نمايند. مؤسسهدانشجويان دختر مي توانند از امكانات خوابگاه خواهران 		شرايط خوابگاه :

  01155230511, 01155230512, 01155230513		تلفن:		-جنب اداره گاز  -چهارراه بسيج -رامسر		نشاني:
rodaki.ac.ir استان		تنكابن -غيرانتفاعي رودكي  مؤسسهمازندران *  

  01154235562		تلفن:		-خيابان شهيد پورتقي  -سه راه خرم آباد-تنكابن		نشاني:
rouzbahan.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي روزبهان  مؤسسهمازندران *  

  01133218373		تلفن:		-ومتر يك جاده دريا كيل -ساري		نشاني:
saroyeh.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي سارويه  مؤسسهمازندران *  

. دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر 2از پرداخت شهريه ثابت و متغير در يك ترم معاف خواهند بود.  200تا  1. در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه 1		شرايط عمومي :
. امكانات آموزشي:استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگاه و 3س ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود. اسا

ل تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي . به دانشجويان ممتاز (نفرات او5با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد.  مؤسسه. يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس 4كتابخانه 
. دانشجويان از بيمه 7درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  40و  30، 20به ترتيب  19و  18، 17. كليه دانشجويان با معدل كارشناسي 6شود. 

. دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) باشند از تخفيف 9اشد. داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان مي ب مؤسسه. 8حوادث برخوردار خواهند شد. 
  شهريه برخوردار خواهند شد.

  تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  01133685221		تلفن:		-جاده دريا  10ساري ميدان فرح آباد كيلومتر 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
sabz.ac.ir استان		آمل -غيرانتفاعي سبز  مؤسسهمازندران *  

  01143272222		تلفن:		-بلوار منفرد نياكي  )ع(آمل خ امام رضا		نشاني:
samangan.ac.ir استان		آمل -غيرانتفاعي سمنگان  مؤسسهمازندران *  

  01144251493		تلفن:		- 46156-77995كدپستي  11مازندران امل خيابان طالقاني كوچه اباذر 		نشاني:
sana.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي سنا  مؤسسهمازندران *  

  01133032657		تلفن:		-جاده دريا.روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  7مازندران.ساري.كيلومتر		نشاني:
shafagh.ac.ir استان		تنكابن -غيرانتفاعي شفق  مؤسسهمازندران *  

پرداخت -4پرداخت وام شهريه صندوق رفاه  -3ارايه تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2صورت اقساطي امكان پرداخت شهريه به -1		شرايط عمومي :
 همكاري الزم با خانواده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر مقررات آن بنياد -5جهت پرداخت شهريه  2وام بانك قرض الحسنه رسالت با كارمزد %

  01154266958, 01154266957		تلفن:		- 20كوچه مرداب -شهريور 17خيابان -نشتارود-تنكابن		نشاني:
www.sgh.ac.ir استان		قائمشهر -غيرانتفاعي صنعتي قائم  مؤسسهمازندران *  

دانشجويان  -2ختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد،براي دانشجويان د مؤسسه-1اتوبان قايمشهر به ساري شرايط: 3كيلومتر-قايمشهر-آدرس: مازندران		شرايط عمومي :
دانشجويان از وام صندوق رفاه برخوردار  -4براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. -3از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود،

  01142045934-42045924تلفن:  www.sgh.ac.irخواهند بود آدرس سايت:
  01142045934		تلفن:		-اتوبان قايمشهر به ساري  3كيلومتر-ميدان جانبازان-قايمشهر-مازندران		نشاني:

mit.ac.ir استان		بابل -غيرانتفاعي صنعتي مازندران  مؤسسهمازندران *  

دانشجوياني كه مقطع -2هريه ثابت برخوردار خواهند شد. درصد ش 15و  20، 25نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف -1		شرايط عمومي :
را به عنوان اولويت اول خود  مؤسسهآموزش عالي صنعتي مازندران به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي ارشد نيز اين  مؤسسهكارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در 

دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين -2در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  درصد تخفيف 20انتخاب نمايند در اولين نيمسال تحصيلي از 
دانشجويان در طول -3درصد تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواهند شد.  20را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند در اولين نيمسال تحصيلي از  مؤسسه

دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب -4خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند. تحصيل مي توانند از 
حمايت مالي از ارايه -6استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني. -5مقام هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 

با توجه به تفاهم نامه -8اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. -7، علمي و پژوهشي و كنفرانس ها. ISIو چاپ مقاالت در نشريات 
مي توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود  مؤسسهن با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشجويان اي مؤسسهفي مابين 

كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث -10به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس داده مي شود. -9استفاده نمايند. 
دانشجويان براي -12شجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. خوابگاه براي دان-11دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

امكان تقسيط قسمتي از شهريه دانشجويان برابر مصوبات -13پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 
كليه -15همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. -14ات رييسه فراهم مي باشد. هيات امناء و هي

  خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي شود.
  يق بخش خصوصي تامين گرديده است.خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طر		شرايط خوابگاه :

  01135100112, 01135100101		تلفن:		- 47481-61136كد پستي:  744صندوق پستي: -جاده بابل به قايمشهر 5كيلومتر -بابل		نشاني:
www.tabari.ac.ir استان		بابل -غيرانتفاعي طبري  مؤسسهمازندران *  

  01132257322		تلفن:		-دالنبي جنب مسج -ميدان كشوري  -بابل  -مازندران 		نشاني:
www.aab.ac.ir استان		بهنمير بابلسر -غيرانتفاعي عالمه اميني  مؤسسهمازندران *  

نفرات اول تا سوم هر رشته در  -2ماه بعد از فارغ التحصيلي مي باشد.  9پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن  -1		شرايط عمومي :
ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و  -3درصد شهريه ثابت ) برخوردار خواهند شد.  15و 20،25ان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه دانشجويي ( به ترتيب پاي

معرفي دانش  -5و پژوهشي و كنفرانس ها  ، علمي ISIحمايت مالي از ارايه و چاپ مقاالت در نشريات  -4 مؤسسهورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي بر اساس ضوابط 
دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بود  -6آموختگان داراي شرايط الزم (استعداد درخشان) براي مقطع دكتري بدون آزمون 

  011-35750812-15. تلفن: 15نشاني : بابلسر، بهنمير، بلوار امام خميني (ره)، گلستان  -7
  داراي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد. مؤسسه		شرايط خوابگاه :

  01135750811, 01135750810, 01135750084		تلفن:		- 1گلستان - (ره)بلوار امام خميني -بهنمير  -بابلسر  -مازندران 		نشاني:
a-tabarsi.ir استان		قائمشهر -نتفاعي عالمه طبرسي غيرا مؤسسهمازندران *  

  01142294538		تلفن:		-جاده بابل جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي  2مازندران قايمشهر كيلومتر 		نشاني:
farvardin.ac.ir استان		قايمشهر -غيرانتفاعي فروردين  مؤسسهمازندران *  

  011-76و75و74و42294273دانشجويان برتر هر ترم تلفن : تخفيف شهريه به  •كمترين ميزان شهريه در كشور  •		:شرايط عمومي 
  خوابگاه خود گردان ويژه خواهران نيم بها		شرايط خوابگاه :

  01142294276, 01142294275, 01142294274		تلفن:		-جاده نظامي  4مازندران قايم شهر كيلومتر 		نشاني:
www.kavosh.ac.ir استان		محمودآباد - غيرانتفاعي كاوش مؤسسهمازندران *  

  01144734250		تلفن:		- 1/67مازندران محموداباد خ امام ك نسيم 		نشاني:
www.kasraramsar.ac.ir استان		رامسر -غيرانتفاعي كسري  مؤسسهمازندران *  

  01155225784		تلفن:		-ابتداي بلوار بيست متري  -رامسر 		نشاني:
www.kamalolmolk.ac.ir استان		نوشهر -رانتفاعي كمال الملك غي مؤسسهمازندران *  

  مجهز به كارگاه هاي تخصصي و سايت كامپيوتر جهت نياز رشته هاي داير مي باشد. مؤسسه		شرايط عمومي :
  مؤسسهخوابگاه خودگردان تحت نظارت 		شرايط خوابگاه :

  01152337477		تلفن:		- 60نوشهر خيابان راي پالك		نشاني:
www.marlik.ac.ir استان		نوشهر -غيرانتفاعي مارليك  مؤسسه*  مازندران 

  01152126518		تلفن:		-نوشهر خيابان شهيد عمادالدين كريمي بن بست پاسارگاد 		نشاني:
www.maziar.ac.ir استان		رويان نور -غيرانتفاعي مازيار  مؤسسهمازندران *  

  01144510031		تلفن:		-رو به روي شهرك هايگاشن -رويان-شهرستان نور-مازندران		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
nima.ac.ir استان		محمودآباد -غيرانتفاعي نيما  مؤسسهمازندران *  

را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول  مؤسسهدانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين  -		شرايط خاص :
از درصدي تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب هيات امنا برخوردار خواهند  19ليه دانشجويان با معدل كارشناسي باالتر از ك -2مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شد. 

ر با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغي مؤسسهاين  -4داراي سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) بصورت رايگان مي باشد.  مؤسسه -3شد. 
دانشجويان  -6دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاي انتشار مقاله در نشريات علمي و پژوهشي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  -5همكاري مي نمايد. 

ت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم از تسهيال مؤسسهدانشجويان اين  -7جهت دريافت وام شهريه معرفي خواهند شد.  مؤسسهمتقاضي به صندوق طرف قرارداد 
مقام اول تا سوم در سطح كشوري در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي كسب نمايند تخفيف  مؤسسهكليه دانشجوياني كه به نمايندگي از  - 8برخوردار خواهند بود.

  تعلق مي گيرد. مؤسسهشهريه مصوب هيأت امناي 
  معرفي مي شوند مؤسسهبه خوابگاه خودگردان زير نظر  دانشجويان دختر -		شرايط خوابگاه :

  01144789784, 01144789302, 01144789217		تلفن:		- 4631155111جاده محمودآباد به آمل. كد پستي:  2كيلومتر  -محمودآباد		نشاني:
www.hadaf.ac.ir استان		ساري -غيرانتفاعي هدف  مؤسسهمازندران *  

را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند  مؤسسهغيردولتي و پيام نور ، اين  -كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي  داوطلبيني -1		شرايط عمومي :
ع و رشته تحصيلي) براي دانشجويان برترعلمي اول تا سوم هر سال تحصيلي(در هر مقط -2درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد. 30از 

دانشگاهيان ، فرهنگيان و فرزندان آنها تا سقف  - 3درصد تخفيف شهريه ثابت درنظر گرفته مي شود.  30الي 10و نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي،
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد  - 5درخشان در مقاطع باالتر اداراي سهميه استعدادهاي  -4درصد از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار خواهند شد. 30

ارايه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به  -6امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد . 
بهره مندي دانشجويان از مشاورين  -6درصد  4درصد و بانك اقتصاد نوين با كارمزد  2كهاي رسالت با كارمزد تخصيص وام شهريه از طريق بان - 7دانشجويان متقاضي 

سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي رايگان و غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان  -9تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان 
  Info@hadaf.ac.irپست الكترونيكي:  011-33033974-5تلفن مهيا ميباشد. . 

  خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر درداخل شهر ساري مهيا مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  01133033973, 01133033972, 01133033971		تلفن:		-جاده دريا  5ساري، بلوار فرح آباد ، كيلومتر 		نشاني:

www.tajanihe.ac.ir استان		قايمشهر -غيرانتفاعي تجن  مؤسسهمازندران *  

  01142040290		تلفن:		-جنب كوچه شكوه  -ابتداي جاده بابل  -قايمشهر		نشاني:
www.salehan.ac.ir استان		قايمشهر -غيرانتفاعي صالحان  مؤسسهمازندران *  

  01142265308		تلفن:		-تالر  جاده بابل روبه روي عبور جاده نظامي جنب هتل-قايمشهر		نشاني:
 غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مؤسسهمازندران * 		استان  

  01152282882		تلفن:		-روبروي دانشكده فني و مهندسي _شهريور 17خيابان _چالوس		نشاني:
www.aryan.ac.ir استان		اميركال بابل -غيرانتفاعي علوم و فّناوري آريان  مؤسسهمازندران *  

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از دو  -2نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره مند خواهند شد. -1		: شرايط عمومي
نبش  -كمربندي  -اميركال  -بابل  :مؤسسهاستفاده نمايند. نشاني  مؤسسهنوع وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه 

  011-32355000خط)  8خيابان دانشگاه تلفن: (
  بهره مند شوند. مؤسسهخواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت 		شرايط خوابگاه :

  01132355000		ن:تلف		- 47317-76437كدپستي  -نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال  -بابل  -مازندران 		نشاني:
araku.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه اراك 

  08632621300		تلفن:		-اراك خيابان شهيدبهشتي كوچه علوم 		نشاني:
www.tafreshu.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه تفرش 

  به تمامي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد خوابگاه تعلق خواهد گرفت.		شرايط خوابگاه :
  08636227430, 08636227420		تلفن:		- 3951879611كدپستي -بتداي جاده تهرانا-تفرش		نشاني:

arakut.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه صنعتي اراك 

  دانشگاه براي برادران فاقد خوابگاه مي باشد و براي خواهران داراي خوابگاه ملكي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  08633400, 08633670021		تلفن:		-خيابان دانشگاه -اراك		نشاني:

energy.ac.ir استان		ساوه -غيرانتفاعي انرژي  مؤسسهمركزي *  

وام شهريه  دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند.دانشجويان از مزاياي		شرايط عمومي :
ي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد.امكانات رفت و آمد ،غذاي گرم روزانه برخوردار است .كليه دانشجويان در طول ترم از جلسات صندوق رفاه دانشجويي و مزاياي

 info@energy.ac.irعمومي و مشاوره هاي خصوصي با اساتيد راهنما،مشاوره اجتماعي،روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. پست الكترونيكي:
  دانشجويان از امكانات خوابگاه برخوردار خواهند بود.		شرايط خوابگاه :

  08648508, 08642486054		تلفن:		- 3917767746خيابان سلمانيه كد پستي -نرسيده به ميدان خليج فارس-بلوار سرلشگر شهيد شجاعي-شهرستان ساوه		نشاني:
parandak.ac.ir استان		پرندك -دك غيرانتفاعي پرن مؤسسهمركزي *   

نزديكترين  مؤسسه) اين 2دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد ، از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود . 		شرايط عمومي :
از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  مؤسسهنشجويان اين ) دا3شهر به تهران است ، بنابر اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي باشد . 

) تمام شهريه ترم اول به 5) در صورت انصراف ، دانشجو موظف است ، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد . 4بود . 
  صورت نقد دريافت مي شود .

  فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد . سهمؤساين 		شرايط خوابگاه :
  08645284333, 08645284331, 02144815480		تلفن:		-آزاد راه تهران ساوه شهر پرندك انتهاي خيابان وليعصر  60كيلومتر 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست

مسترتست؛ وب سایت تخصصی کنکور کارشناسی ارشد
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.hnkh.ac.ir استان		ساوه -غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  مؤسسهمركزي *  

كليه دانشجويان در طول  - 2از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد دانشجويان درهر ترم  -1		شرايط عمومي :
دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك ( برادري ،  -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت 

 .درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت 10به تحصيل مشغول باشند به هركدام تا سقف  مؤسسه، همسري ، فرزندي ) ماداميكه به طور همزمان در اين خواهري 
نترنت و پايگاههاي اطالعات دانشجويان دسترسي به اي -6دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري بهره مند ميگردند  -5

حافظان و قاريان  -8ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي باشد  -7علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند 
بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي و روانشناختي مجرب بصورت رايگان  -9ند قرآن ، با ارايه گواهي معتبر ، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باش

بلوار شهيد  -: ساوه  همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجدشرايط نشاني -10
  33411-39311جمهوري اسالمي كدپستي : بلوار  -بلوار دانشگاه  -فهميده 

  دانشجويان خواهر مي توانند از خوابگاه مجهز به كليه امكانات رفاهي استفاده نمايند		شرايط خوابگاه :
 08642478003 ,08642478002, 08642478001		تلفن:		- 33411-39311بلوار جمهوري اسالمي كدپستي :  -بلوار دانشگاه  -بلوار شهيد فهميده  -ساوه 		نشاني:

sdi.ac.ir استان		ساوه -غيرانتفاعي دانشستان  مؤسسهمركزي *  

  08642341154		تلفن:		- -خيابان مهارت -شهر صنعتي كاوه -ساوه		نشاني:
www.razaviehsaveh.ac.ir استان		ساوه -غيرانتفاعي رضويه  مؤسسهمركزي *  

سرويس رفت و آمد همه -2تهران واقع شده است و مسير رفت وآمد ار طريق آزادراه تهران به ساوه مي باشد كيلومتري  110شهرستان ساوه در فاصله -1		شرايط عمومي :
اعطاي تخفيف شهريه براي خانواده معظم -3به سمت تهران مهيا ميباشد  مؤسسهروزه از مناطق و ميادين تهران به سمت ساوه حركت ميكند و پس از اتمام كالسها از درب 

به عنوان الويت اول آنان باشند از تخفيف شهريه ثابت در نميسال  مؤسسهدانشجوياني كه اين -4گران ،دانشجويان ممتاز اول تا سوم درنظر گرفته شده است شهدا و ايثار
  info@razaviehsaveh.ac.irاول شروع به تحصيل خود برخوردار مي باشند. پست الكترونيكي : 

  08642427626		تلفن:		- (ع)اسد آبادي بعد از نمايندگي ايران خودرو خيابان امام رضاساوه بلوار سيد جمال الدين 		نشاني:
www.frs.ac.ir استان		ساوه -غيرانتفاعي فخر رازي  مؤسسهمركزي *  

  08642341042		تلفن:		-خيابان مهارت  -شهرصنعتي كاوه  -ساوه		نشاني:
www.hormozgan.ac.ir استان		بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  

  07633711039		تلفن:		- 3995صندوق پستي  -جاده ميناب 9كيلومتر  -بندرعباس		نشاني:
www.kharazmiqst.ac.ir استان		قشم -غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  مؤسسههرمزگان *  

  07635228253		تلفن:		-قشم شهرك نريمان خيابان بسيج 		نشاني:
www.qeshm.ac.ir استان		غيرانتفاعي قشم مؤسسه* هرمزگان  

  07635243400		تلفن:		-نخل زرين  -قشم		نشاني:
www.basu.ac.ir استان		همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  

  08138381601		تلفن:		-چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن  -همدان		نشاني:
www.sjau.ac.ir استان		اد همداناسدآب -همدان * دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  

  08138234961		تلفن:		-همدان اسدآباد بولوار مظاهر رضاييان 		نشاني:
hut.ac.ir استان		همدان * دانشگاه صنعتي همدان 

  هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايد.تواند از خوابگاهدانشگاه خوابگاه تملكي ندارد، اما دانشجو مي		شرايط خوابگاه :
  08138411528		تلفن:		-ردم خيابان م		نشاني:

psmh.cfu.ac.ir 
 پرديس شهيد مقصودي همدان -همدان * دانشگاه فرهنگيان 		استان 

  081ـ34224070ـ3		تلفن:		    6513666157همدان، ميدان هگمتانه، خيابان شهيد توپچي، كد پستي : 		نشاني:
www.malayeru.ac.ir استان		همدان * دانشگاه مالير 

  به پذيرفته شدگان چهار نيمسال تحصيلي خوابگاه تعلق مي گيرد.		:شرايط خوابگاه 
  08133339983, 08132355424, 08133339841		تلفن:		- 65719-95863مالير كيلومتر چهار جاده اراك. كد پستي		نشاني:

alvand.ac.ir استان		همدان -غيرانتفاعي الوند  مؤسسههمدان *  

دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند  -رم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني شده است غذاي گ مؤسسهاز سوي 		شرايط عمومي :
ورت اقساط يه به صدانشجويان مي توانند از امتياز پرداخت شهر -فراهم شده است  مؤسسهامكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي  -

  استفاده نمايند.
  دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان مورد تاييد استفاده نمايند		شرايط خوابگاه :

  08134246748, 08134246747		تلفن:		-همدان ميدان امام زاده عبداهللا بلوار زينبيه جنب تاالر پذيرايي پيام 		نشاني:
hmd.acecr.ac.ir استان		همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  مؤسسههمدان *  

به دانشجويان متقاضي  -، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. مؤسسهبر اساس ضوابط 		شرايط عمومي :
، همكاري الزم با بنياد شهيد و امور مؤسسهبراساس ضوابط و مقررات  -مي گيرد؛  وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق

دانشجويان حايز رتبه هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق  -ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي (مانند كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي) صورت مي گيرد؛ 
  تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. در طول دوره تحصيل از مؤسسهضوابط 
  08132513020		تلفن:		- 50همدان چهارراه خواجه رشيد پشت دبيرخانه علوم پرشكي كوچه جهاد پ		نشاني:

www.atr.ac.ir استان		همدان -غيرانتفاعي عمران و توسعه  مؤسسههمدان *  

مؤسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي  -2ب كشور و در مركز شهر همدان واقع شده است. سال سابقه فعاليت در غر 25مؤسسه با بيش از  -1	شرايط عمومي :
از سوي مؤسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي پيش بيني شده  -4به دانشجويان تسهيالت مالي صندوق رفاه دانشجويي در پرداخت شهريه تعلق مي گيرد.  -3است. 
امكان استفاده از سالن ورزشي براي دانشجويان فراهم شده است.  -6رسي به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي مؤسسه فراهم شده است. امكان دست -5است. 

  گيرد.دانشجويان تعلق مي با هماهنگي يكي از بانك هاي قرض الحسنه وام دانشجويي دو ميليون تومان به كليه -8كليه دانشجويان تحت بيمه حوادث قرار مي گيرند.  -7
  08138232093, 08138232091		تلفن:		-همدان، ميدان جهاد، چهارراه عارف، كوچه كيوان 		نشاني:

آخرین اخبار و اطلاعات کنکور ارشد و ارشد بدون کنکور در وب سایت مسترتست
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  1399سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون رايط و ضوابط برخي از دانشگاهش
www.ganjnameh.ac.ir استان		همدان -غيرانتفاعي گنجنامه  مؤسسههمدان *  

  08134422123		تلفن:		-روبروي دادگاه خانواده  -بلوار شهيد رجايي  -همدان 		نشاني:
ardakan.ac.ir استان		يزد * دانشگاه اردكان 

  گردد.هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه ميهزينه شهريه واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه -1	شرايط عمومي :
 گردد.ردان (با تأمين هزينه توسط دانشجويان) و با تعرفه دولتي اداره ميهاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگدانشگاه اردكان داراي خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  0353248171, 03532248272		تلفن:		-بلوار آيت اهللا خاتمي  -اردكان 		نشاني:
www.sau.ac.ir استان		يزد -يزد * دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  

هاي مصوب دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2باشدبراي برادران و خواهران الزامي مي رعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي -1		شرايط عمومي :
  توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند. دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.

  035-38207183-89تلفن 
  03538207182, 03538207181, 03538203080		تلفن:		- 8915813130يزد، ميدان عالم، انتهاي بلوار شهداي گمنام، كدپستي 		نشاني:

www.meybod.ac.ir استان		يزد * دانشگاه ميبد 

  پوشش اسالمي براي خانم ها در دانشگاه ميبد، چادر مي باشد.		شرايط عمومي :
  03532357505		تلفن:		-خرمشهر، بلوار حجت اإلسالم و المسلمين يحيي زاده ميبد، بلوار 		نشاني:

www.yazd.ac.ir استان		يزد * دانشگاه يزد 

ميزان شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم دانشگاه - 2خوبي برخوردار خواهند شد.  پذيرفته شدگان در اين دانشگاه از امكانات آزمايشگاهي و تحصيلي -1شرايط عمومي، 
در راستاي حمايت  – 3اهند شد ـر اسـاس مصـوبات هيـات امنـا منـدرج در پايگاه اطالع رساني دانشگاه يزد خواهد بود و نفرات اول تا سوم  از تخفيف شهريه برخودار خوب

نمايد. براي كسب سهيالتي در قالب طرح شهراد اعطا ميبرتر، دانشگاه يزد در مقاطع مختلف تحصيلي امكانات و ت و توانمندسازي دانشجويان مستعد، ممتاز و همچنين رتبه
اي، امكانات خوابگاهي و ديگر امكانات رفاهي شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه -4مراجعه كرد.  shahrad.yazd.ac.irتوان به آدرس جزئيات بيشتر مي

هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس كالس- -5اعم از دختر و پسر قرار خواهد گرفت.  باشگاه ورزشي، سرويس اياب و ذهاب در اختيار كليه پذيرفته شدگان
اين دسته از دانشجويان از كليـه  .نفر) با دوره روزانه ادغام خواهـد شـد 5گردد و تنها در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد دانشجو (حداقل اصلي دانشگاهي تشكيل مي

التاليف براي مقاالت رزشي همانند دوره روزانه برخوردارند. همچنين دانشجويان پرديس دانشگاهي از كمك هزينـه شـركت در كنفرانس، امتياز حقامكانات فرهنگي و و
وطلبيني كه با رتبه كمتر از دانشكده فيزيك اين دانشگاه به دا -6پژوهشي در مجالت معتبر و ... (مطابق مصوبات معاونت پژوهشي دانشگاه)، برخوردار مي باشند.  –علمي
 نمايدها در دانشگاه يزد را جهت تحصيل انتخاب نمايند راتبـه تحصـيلي بصـورت مقـرري ماهانـه پژوهشي پرداخت ميرشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي و ميدان 500

  03538212795 - 03531233627تلفن:  8915818411كدپستي:  89195-741صفاييه، بلوار دانشگاه. صندوق پستي: يزد، 		نشاني:
www.iju.ir استان		يزد -(ع)  غيرانتفاعي امام جواد مؤسسهيزد *  

) دانشجويان از مزاياي وام شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان) و مزاياي بيمه حوادث 2) دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است . 1	شرايط عمومي :
برخوردار مي شوند.  %50)دانشجويان ممتازعلمي(رتبه اول تا سوم)،فرهنگي و ورزشي هر رشته،در هرترم از معافيت شهريه(ثابت و متغير)تا سقف 3دارند. دانشجويي برخور

نه مركزي و ديجيتال، باشگاه )امكان استفاده رايگان از سايتهاي كامپيوتري ، اينترنت وايرلس، كتابخا5)پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است. 4
) اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري به دانشجويان و فارغ 6كارآفريني،مركز رشد كسب و كار ، و سلف سرويس غذاخوري(با نرخ دانشجويي)مهيا مي باشد. 

   035-38281202-4دي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي ، علمي و ..... تلفن )بهره من8)حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروههاي آموزشي 7التحصيالن كارآفرين 
  تامين خوابگاه اختصاصي خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل		شرايط خوابگاه:

  03538281201, 03538281200, 03538233730		تلفن:		-ار جواد بلوار شهيدان اشرف بلو -ميدان اطلسي  -يزد صفاييه 		نشاني:
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  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
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