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  ...!!!دانید  آیا می
  

سه امتحان    محرومیت = همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی در جل

  

ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی به منظور برگـزاري  

ون و برقـراري نظـم و آرامـش کامـل رعایــت          هـر چـه بهتـر آزـم

ـته    مالحظات ذیل در آزمون  الزامـی  دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوس

هاي شدیدي را براي داوطلبان  ده و تخطی از موارد زیر محرومیتبو

  .به دنبال خواهد داشت

ـه در       -1 ا هـر اقـدام دیگـري ک مخدوش نمودن پاسخنامه و ـی

ها ایجاد مشکل نماید تخلف محسوب شـده و بـا    تصحیح پاسخنامه

  .فرد خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد

ون،   هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صـحب  -2 ت در جلسـه آزـم

همراه بردن یادداشت و خالصه درس، کتاب و جزوه و تغییر محـل  

ین مطـابق مقـررات       ... صـندلی و   ف محسـوب شـده و متخلـف تخـل

  .هاي شدیدي خواهند شد مشمول محرومیت

ـیله   -3 ه وس  ازالکترونیکـی و مخـابراتی    همراه داشتن هرگوـن

ی ممنوع و تخلف محسـو ... جمله تلفن همراه، پیجر و  شـود و   ب ـم

اي سراسـري     مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمـون ـه

  .هاي شدیدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت محرومیت

وع      -4 با توجه به نحوه طراحی سؤاالت، همـراه داشـتن هـر ـن

باشـد و در صـورت    ممنوع می... حساب ساده یا مهندسی و  ماشین

ه   تمشاهده مطابق قوانین، محرومی هاي شدیدي را براي داوطلبان ـب

  .دنبال خواهد داشت

شرکت فرد دیگري به جاي داوطلب اصلی در جلسه آزمون  -5

گردد  جرم محسوب شده و فرد جایگزین تحویل مراجع انتظامی می

اي سراسـري    قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونمطابق و  ـه

ه    ون داوطلب خاطی یک تا چند دوره از شـرکت در کلـی هـاي   آزـم

  .   سراسري محروم خواهد شد

الزم است داوطلبین گرامی در کلیه مراحل توزیع کـارت و   -6

ه    برگزاري آزمون نظم و آرامش را رعایت نموده و از ایجـاد هرگوـن

  .نظمی خودداري نمایند بی

ون  : تذکر  هرگونه اقدامی که منجر به بر هم زدن نظم جلسه آزـم

ب    گردد تخلف محسوب شده و عواق خص داوطـل ه ـش ب آن متوـج

  .خواهد بود

ار  ننوشت(درج مشخصات یا هرگونه عالمت مشخصه  -7 ت اعـب

ون  ... ) نا مرتبط با مواد درسی و  خنامه آزـم هـاي تشـریحی    در پاـس

  .و منجر به محرومیت فرد داوطلب خواهد شدتخلف محسوب شده 

ت    -8 به منظور حفظ و رعایت حقوق داوطلبان و تضـمین امنـی

که وسـایل   یهاي برگزاري از ورود داوطلبان مسئولین حوزه ،آزمون

وگیري بـه عمـل خواهنـد       اضافی و ممنوعه را به همراه دارنـد جـل

گردد از همراه داشتن هرگونه  لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می ،آورد

  .وسایل اضافه جداً خودداري نمایند

ب    -9 هرگونه مغایرت در مشخصات سجلی و یا عکـس داوطـل

کن در یدریافت کارت ورود به جلسه رفع گردد ل بعد اززم است ال

ون یکـی از مـوارد      صورتی که داوطلب به هر دلیلی در جلسـه آزـم

ه    ا اراـئ نقص در مشخصات و یا عکس را مشاهده نمود الزم است ـب

ل از شـروع     کارت ملی و یا اصل شناسنامه و با نهایت آرامـش قـب

ــه مســئ  ــریعاً ب   ولین مربوطــه مــنعکس جلســه آزمــون مراتــب را س

  .نماید

ت  -10 ام اینترنتـی    چنانچه در هر یک از مراحل ثـب ون،  ـن در آزـم

نام در محل دانشـگاهی و یـا حـین     برگزاري آزمون، پذیرش و ثبت

تحصیل مشخص شود که فرد داوطلب اطالعات غیـر واقعـی و یـا    

ه تحصـیل    مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگیري از اداـم

هاي سراسـري بـا    رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون مطابق قانون

  .وي رفتار خواهد شد

با توجه به این که آزمون رأس ساعت مقرر برگـزار و درب   -11

ان        حوزه ـته خواهـد شـد الزم اسـت کلیـه داوطلـب هاي امتحانی بس

حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی حاضـر و  

  .ود اقدام نمایندنسبت به شناسایی محل آزمون خ

تحت هیچ شرایطی داوطلبان تا پایان آزمون حق خـروج از   -12

  .جلسه امتحان را نخواهند داشت

ت      ن گرامی تقاضا میااز داوطلب -13 ور حفـظ امنـی شود بـه منـظ

ـئولین    آزمون همکاري ا مس هاي الزم را در تمامی مراحل برگزاري ـب

  .مربوطه به عمل آورند

ـنهادات خـود    داوطلبان گرامی می -14 توانند کلیه نظرات و پیش

ون     ود رونـد برگـزاري آزـم ا در صـورت     را در راستاي بهـب هـا و ـی

ه دفتـر   از طریـق نمـابر   را مشاهده هرگونه تخلف و تقلب مـوارد   ـب

ه شـماره   مرکزي حراست  ت  حراسـت  یـا  و  44867190ـب معاوـن

  .دانشگاه آزاد اسالمی منعکس نمایند سنجش و پذیرش

تبر به هم: تذکر مهم  شناسایی مع اصل کارت ملی یا (راه داشتن کارت 

شناسنامه   .باشد در کلیه مراحل آزمون الزامی می) اصل 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



                                                                                                 

 

  »سمه تعالیاب «

  دانشگاه آزاد اسالمی 1396سال   فهرست مندرجات دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  

  صفحه    

  : مقدمه 
  

4  
  

  اطالعات الزم براي شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته   : بخش اول 
  

4  
  

  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی شرایط داوطلبان براي شرکت در   : بخش دوم 
  

4  
  

  ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی    :بخش سوم 
  

6  
  

  مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو   : بخش چهارم 
  

7  
  

  اسالمی  تذکرات انضباطی به داوطلبان شرکت در آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد  : بخش پنجم 
  

8  
  

ثارگران انقالب اسالمی   :ششم بخش    شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و ای
  

9  
  

  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوستهدر انتخاب رشته نحوه   :  هفتم بخش 
  

10  
  

  هاي اول و دوم مقطع کارشناسی  التحصیالن رتبه فارغ  :   هشتمبخش 
  

11  
  

  نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  ثبت نحوه  : هم  نبخش 
  

12  
  

م، نحوه دریافت کارت ورود به جلسه،  زمان ثبت  : بخش دهم    برگزاري آزمون و اعالم نتایج زمان نا
  

15  
  

  التحصیالن ممتاز کارشناسی  نام و پذیرش بدون آزمون فارغ ضوابط و نحوه ثبت  : زدهم یابخش 
  

16  
  

  انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف   : هم بخش دوازد
  

17  
  

  ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  رشتهها،  مجموعهنام و کد   :  1جدول شماره 
  

19  
  

  کد و نام واحدهاي دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی   :  2جدول شماره 
  

57  
  

  کد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور   :  3جدول شماره 
  

58 
  

بان نام و کد حوزه  :  4جدول شماره    هاي امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت داوطل
  

59 
  

بان  :  5جدول شماره  م و کد شهرستان محل تولد داوطل   نام و کد استان به همراه نا
  

60 
  

ثارگران انقالب اسالمی  وابط برخورداري ض  :  1پیوست شماره    از سهمیه رزمندگان و ای
  

62 
  

  شرایط خدمت  وظیفه عمومی داوطلبان   :  2پیوست شماره 
  

63 
  

  شرکت کننده در آزمون  گواهی ویژه داوطلبان معلول   : الف  – 3پیوست شماره 
  

64 
  

   هاي  ویژه داراي معلولیت جانباز  نداوطلبا معرفی نامه   : ب  – 3پیوست شماره 
  

65 
  

  نام و شرکت اتباع خارجی مقیم جمهوري اسالمی ایران در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی شرایط و ضوابط ثبت  :  4پیوست شماره 
  

66 
  

  دانشگاهی  هاي محل  جدول نام، نشانی  و تلفن  :  5پیوست شماره 
  

68 
  

  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 
  دانشگاه آزاد اسالمی 1396آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

 

4 

 

  مقدمه 

ــک نهــاد اجتمــاعی یکــی از   دانشــگاه بــه عنــوان ی
راي پیشـرفت و     ارزشمندترین منابعی است که جامعـه ـب

ین     . توسعه در اختیار دارد ش تعـی ه جهـت نـق این نهاد ـب
ـ  کننده عنـوان یکـی    هاي که در تولید و انتقال دانش دارد ب

ـرار   از شاخص هاي تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر ق
توجه به رشـد قابـل مالحظـه متقاضـیان      با. گرفته است

آموزش عالی کشور و محـدودیت ظرفیـت پـذیرش در    
هاي نوین گزینش علمی  تحصیالت تکمیلی انتخاب شیوه

. باشـد  دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذیر می
لذا الزم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیاده 

اسـتفاده از  هـاي جدیـد گـزینش علمـی بـا       سازي شیوه
ر بـه      آوري فن ت ایـن اـم هاي روز دنیا براي صحت و دـق

دانشگاه آزاد اسالمی در این راسـتا و در  . کار گرفته شود
هـاي   پی تأمین اهداف کمی و کیفـی منبعـث از رهیافـت   

موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   
از طریق برگـزاري آزمـون در مقطـع کارشناسـی ارشـد      

ی  ناپیوست در حـال  . نمایـد  ه اقدام به پذیرش دانشـجو ـم
ــد    ــی ارش ــاي آزمــون کارشناس ــه راهنم حاضــر دفترچ

عنــوان رشـته و گــرایش   541 بـا  1396ناپیوسـته ســال  
فنـی  «تحصیلی در شش گروه آزمایشی به ترتیـب، گـروه   

رشـته، گـروه    80 »علوم پایه«رشته، گروه  112 »مهندسی
ــابع طبیعــی « علــوم «ه رشــته، گــرو 72» کشـاورزي و من

وم  «گـروه   ،رشـته  30» هنر«شته، گروه ر 228» انسانی عـل
ـراي  رشـته   9» دامپزشـکی «و گـروه  رشته  10 »پزشکی ب

داوطلبان شرکت در این آزمون تـدوین شـده اسـت کـه     
ررات    شرح تفضیلی هر یک از آنها به همراه ضـوابط و مـق
جاري، شرایط کلی تحصیل و روش گزینش دانشـجو در  

  .گردد می به شرح ذیل اعالم میدانشگاه آزاد اسال

هـاي دانشـگاهی    التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی محل فارغ  

توانند بـه منظـور آگـاهی از     وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی می

نام براي برخورداري از امتیاز پذیرش بدون  ضوابط و چگونگی ثبت

  .ازدهم این دفترچه مراجعه نمایندیآزمون به بخش 

  

اطالعات الزم براي شرکت در آزمون کارشناسی  -بخش اول 

  ارشد ناپیوسته  

  

هـاي   تحصیالت دانشگاهی به دوره :مقطع تحصیلی ) الف

ــه   مختلــف تقســیم مــی ــان هــر دوره ب شــود کــه در پای

ی  فارغ . گـردد  التحصیالن مدرك تحصیلی آن دوره اعطا ـم

ی  نامیـده ها مقطـع تحصـیلی    هریک از این دوره . شـود  ـم

ــد از     مقـاطع تحصـیلی   ن دفترچـه عبارتن : منـدرج در اـی

ــري    ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــومی و کارشناس عم

  . اي حرفه

هاي تحصیلی دانشگاهی بـا توجـه بـه     رشته :گروه ) ب

ی    تجانس آنها به گروه شـوند کـه    هاي مختلـف تقسـیم ـم

ه «، »فنی  مهندسی«: عبارتند از  کشـاورزي و  «، »علوم پاـی

  . »علوم پزشکی«و » هنر«، »علوم انسانی«، » منابع طبیعی

هر داوطلب با توجـه بـه عالقـه و     : مجموعه امتحانی) ج

ی  توانـد بـا    بدون در نظر گرفتن مدرك کارشناسی خود ـم

رعایت سایر مقررات مندرج در این دفترچه یک مجموعه 

ی درخواسـت     امتحانی را انتخاب نموده و در فـرم اینترنـت

  .نام درج نماید ثبت

امر مستثنی می» لوم پزشکیع«گروه  : 1تبصره  لذا  باشد از این 

التحصـیلی دوره کارشناسـی    رعایت شرط تجـانس مـدرك فـارغ   

به ( باشد آنان در این گروه الزامی می مجموعه امتحانیداوطلبان با 

  .)توجه گردد 39تبصره ماده 

بـه   5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  : 2 صرهتب

ان   ،جلسه هیأت رئیسه دانشـگاه استناد مصوبه نود و نهمین  کارکـن

اعـم از رسـمی، آزمایشـی و    (واحدهاي دانشگاه آزاد اسـالمی  

مجاز نیستند و اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ) قراردادي

و یـا   واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل

  .انتخاب نمایند حوزه امتحانی

ـ : حوزه امتحانی ) د توانـد بـا توجـه بـه      یهر داوطلب م

این دفترچه یکی از شـهرهاي منـدرج   ) 4(جدول شماره 

ون خـود انتخـاب      در آن را به عنوان محل برگـزاري آزـم

ب در حـوزه   . نماید تمامی مراحل برگزاري آزمون داوطـل

   .امتحانی انتخابی انجام خواهد شد

ی  :دانشجوي سال آخر )  هـ شـود کـه    به کسی اطالق ـم

ــاریخ  ــا ت بطــور قطــع در مقطــع  31/6/1396حــداکثر ت

توسط یکی از دانشگاهها و  ناپیوسته یاپیوسته  کارشناسی

مؤسسات آموزش عـالی مـورد تأییـد شـوراي عـالی      یا 

  .التحصیل اعالم شود انقالب فرهنگی فارغ

  

شرایط داوطلبـان بـراي شـرکت در آزمـون      -بخش دوم 

  کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی

  

شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسـته   داوطلبان

ل      ـرح ذـی باید داراي شرایط عمومی و اختصاصـی بـه ش

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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بـا  وظیفـه عمـومی   قانون جدیـد  بوده و از لحاظ مقررات 

ررات و ضـوابطی کـه از       توجه به مفاد ایـن دفترچـه و مـق

ی  ـراي   شـود   سوي سازمان وظیفه عمومی اعالم ـم منعـی ب

  .ادامه تحصیل نداشته باشند

  : رایط عمومی ش) الف

اعتقاد و الزام عملی به اسالم یا یکـی از ادیـان    -1ماده 

  .تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

نـام   مالك وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت :تبصره  

  .است

ه نظـام    ) نـه اعتـراض  (نداشتن عناد  -2ماده  نسـبت ـب

  .جمهوري اسالمی ایران

لب سابقاً با نظام جمهوري که داوط در صورتی :تبصره 

  .اسالمی عناد داشته، الزم است تغییر نظر او احراز شود
  .عدم احراز فساد اخالقی -3ماده 

ــاده  ــاواك و    -4م ــویت در س ــابقه عض ــتن س نداش

  .فراماسونري و اعقاب آن

عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خـالف شـئون    -5ماده 

  . شغلی و تحصیلی

ی جسمی الزم به تناسـب  یبرخورداري از توانا -6ماده 

  .رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

کارکنان رسمی دولت و اعضاي هیأت علمـی   -7ماده 

دانشگاهها براساس مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگـی،  

براي ادامه تحصیل در داخل کشور نیازي به طـی مراحـل   

  .گزینش ندارند

ارا بـودن  مقـیم در صـورت د   غیر ایرانیاتباع  -8ماده 

تواننـد در مقـاطع بـاالتر ادامـه تحصـیل       شرایط الزم می

ه پیوسـت  . دهند  شـماره  به منظور آگاهی از این شرایط ـب

ن   در هر صورت مجوز ثبت. مراجعه شود )4( نام قطعی اـی

ب انجـام تشـریفات قـانونی و      گونه پذیرفته شدگان متعاـق

  .هاي اقامتی اتباع مزبور خواهد بود بررسی صالحیت

   :شرایط اختصاصی ) ب 

ــا ) لیسـانس (داشـتن مـدارك کارشناسـی     -9مـاده   ی

ري   ) فوق لیسانس(کارشناسی ارشد  عمـومی یـا   یـا دکـت

یـا  و اي مورد تأیید شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     حرفه

اشتغال به تحصـیل در سـال آخـر یکـی از ایـن مقـاطع       

وظیفـه  خـدمت  از لحاظ مقررات مشروط به نداشتن منع (

ــی ،)عمــومی ــع   نهمچن ــان مشــمولی کــه در مقط داوطلب

ه     اي تحصـیل   کارشناسی ارشد پیوسـته یـا دکتـري حرـف

ی  ــدرك    کــرده ـم ــا اخــراج م ل انصــراف ی ــه دلـی ــد و ب ان

ن    کارشناسی به آنان اعطا شده اسـت نمـی   تواننـد در اـی

راد در صـورت     لـذا ایـن   .آزمون شرکت نمایـد  گونـه اـف

ـ  نام می شرکت و قبولی در آزمون، براي ثبت ارت بایستی ک

   .پایان خدمت یا معافیت دائم ارائه نمایند

داوطلبـانی کـه در آزمـون کارشناسـی ارشـد        :تذکر 

نـام   شوند، باید در زمان ثبت میپذیرفته  96ناپیوسته سال 

مـدرك  اصـل  دارك اشاره شده در این دفترچه از جمله م

یـا مقطـع   (یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسـی  

ـرات دروس گذرانـده شـده،     اصل ، )باالتر از آن ریـز نم

ـرگ لغــو معافیــت  ( مـدارك وظیفــه عمـومی   از جملــه ب

تحصیلی دوره کارشناسی یا برگ اعزام به خـدمت بـدون   

اولیه و یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفـه عمـومی   غیبت 

رر بـه    ا بالفاصله تهیه تا براي ثبتر ...)و  نام در موعد مـق

  .نمایند ارائهواحد دانشگاهی 

شـوراي   28/7/83مورخ  548جلسه طبق مصوبه  -10ماده 

عالی انقالب فرهنگی، محدودیت ادامه تحصیل دارندگان مـدارك  

هاي علمیه مورد تأیید حوزه علمیه  التحصیل در حوزه فارغ(حوزوي 

دارنـدگان مـدارك   لذا  گردیده،لغو ) گانه هاي پنج قم در گرایش

مـورخ   368که دوره سطح دو را مطـابق مصـوبه جلسـه     مزبور

توانند پس  می اند شوراي عالی انقالب فرهنگی گذرانده 3/11/74

هاي علـوم انسـانی در    در تمامی رشته ورودياز قبولی در آزمون 

  .دانشگاه ادامه تحصیل دهند

آبادي که به دانشگاه آزاد  طالب حوزه علمیه شهید شاه: تبصره 

اند و مایل به  دهاسالمی انتقال یافته و تحصیالت خود را به اتمام رسان

باشند الزم است در آزمـون   حذف عنوان معادل از مدرك خود می

  .التحصیلی شرکت نموده و پذیرفته شوند همان رشته و گرایش فارغ

 7/11/75مـورخ   334براساس مصوبه جلسه  -11ماده 

 ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري  شورایعالی برنامه
 سسات آموزش عالی معتبر خارجیالتحصیالن دانشگاهها یا مؤ فارغ

که با توجه به درجه اعتبار دانشگاه محـل تحصـیل و یـا    

ــدرك تحصــیلی  امحتــو ــه م ــده شــده ب ي دروس گذران

ه اسـت،        ارزشیابی شده آنـان عنـوان معـادل تعلـق گرفـت

توانند در آزمـون ورودي کارشناسـی ارشـد دانشـگاه      می

 ایـن داوطلبـان چنانچـه در   . آزاد اسالمی شرکت نماینـد 

ه دوره کارشناسـی      آزمون پذیرفته شـوند، اجـازه ورود ـب

   .آورند دست میبه  هدر رشته مربوطرا ارشد این دانشگاه 

ــاده  ــورخ  77633/2برابــر بخشــنامه شــماره  -12م م

ــالب   28/5/92 ــالی انق ــوراي ع و متعاقــب آن مصــوبه ش

مــورخ  146676/24/2فرهنگــی کــه طــی نامــه شــماره  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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می ابالغ شده است افـرادي  به دانشگاه آزاد اسال 20/7/94

که شروع به تحصیل آنان در دوره معادل تـا پایـان سـال    

راي ادامـه تحصـیل در مقـاطع       1381 بوده است منعـی ـب

  .باالتر ندارند
همچنین کلیه دارندگان مدرك معادل ضـمن خـدمت   

ه دوره  1381تـا   1377هاي  فرهنگیان که طی سال هـاي   ـب
ه  سـهیالت مصـوبه   از ت دحسـب مـور   انـد  مذکور راه یافـت

ــماره  ــورخ  77633/2ش ــترش   28/5/92م ــوراي گس ش
ـراي       آموزش عـالی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، ب

اطع رسمی تحصیلی بـاالتر برخـوردار   قادامه تحصیل در م
  .شوند می

هاي گروه  التحصیالن و دانشجویان رشته فارغ -13ماده 
پزشکی مشمول طـرح تعهـد خـدمت وزارت بهداشـت،     

از لحاظ طرح تعهـد   الزم استوزش پزشکی درمان و آم
شان مشخص و ادامه تحصیل آنـان از نظـر   یتخدمت وضع

. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالمانع باشـد 
ه این قبیل داوطلبان در صورت پذیرفته شدن ملزم بـه    اراـئ

ــز نمــرات دوره    ــدارك تحصــیلی و ری مجـوز تحویــل م
ـ  تحصیلی صادره از وزارت مزبور می ن   باش ر اـی ند در غـی

ب      ه عهـده شـخص داوطـل صورت عواقب ناشی از آن ـب
هـا و   همچنین متعهدین خدمت بـه سـازمان   .خواهد بود

ملـزم بـه   ) اعم از نظامی و غیرنظـامی (هاي دولتی  دستگاه
ــه     ــع پای ــیل مقط ــت از تحص ــدرك فراغ ــه اصــل م ارائ

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و سـایر مقـاطع تحصـیلی    (
   .باشند یل مقطع کارشناسی میبه محل تحص) مجاز

التحصیالنی کـه مقطـع کارشناسـی     کلیه فارغ -14ماده 
انـد و   خود را به پایـان رسـانده  پیوسته یا ناپیوسته ارشد 

ت   ی  دائـم داراي کارت پایان خدمت یا معافـی باشـند،   ـم
توانند اقـدام   درصورت تمایل به شرکت در این آزمون می

ولی  صـورت   نام نمایند، بـدیهی اسـت در   به ثبت الزم قـب
 و ریـز نمـرات دروس دوره   التحصـیلی  است مدارك فارغ

ه واحـد     را در هنگـام ثبـت  مقطع کارشناسی خود  نـام ـب
ه اسـتثناي مـواردي کـه مقطــع      ،مربوطـه ارائـه نماینـد    ـب

ــاالتر ــته«ب ــد» پیوس ــدرك    هش ــورت م ــه در آن ص ک
کارشناسی ارشد پیوسـته یـا   «باالتر  مقطع التحصیلی  فارغ

  .پذیرفته خواهد شد» اي دکتري حرفه
ــاده  ــه    – 15م ــوبه جلس ــتناد مص ــه اس ــورخ  106ب م

شوراي عالی انقالب فرهنگی دانشـگاه آزاد   12/12/1365
ت   اسالمی نسبت به پذیرش قهرمان ورزشی در رشته تربـی

  .نماید بدنی اقدام می

  : وظیفه عمومی  خدمتمقررات ) ج 

زم داوطلبان مرد آزمون کارشناسی ارشـد ناپیوسـته ال  

) 2(است یکی از شرایط مندرج در فرم پیوسـت شـماره   

  . را داشته باشند

در صورت پذیرش در آزمون  الزم استاین داوطلبان  : 1تذکر 

ایـن   )2(شرایط مندرج در پیوست شـماره  نام حائز  و در زمان ثبت

تکالیف خـود را   ،لذا الزم است افراد مشمولدفترچه راهنما باشند 

بـه موقـع   و مقررات مربوط ظیفه عمومی ناجا طبق اعالم سازمان و

ز شـرایط  ئنام حا انجام داده باشند و چنانچه در زمان قبولی و ثبت

نام آنان  اشاره شده نباشند و یا غایب محسوب گردند دانشگاه از ثبت

  .ممانعت به عمل خواهد آورد

داوطلبان مشمول، در تعیین رشته مورد نظر به  : 2تذکر 

  .دفترچه توجه نمایند این 23مفاد ماده 

مشموالن خـدمت وظیفـه عمـومی متقاضـی      : 3تذکر 

تحصـیل در واحــدهاي خـارج از کشــور، نبایـد از نظــر    

ـراي         ررات کشـور ب ررات وظیفـه عمـومی و سـایر مـق مـق

داوطلبان تحصـیل در  . خروج از کشور منعی داشته باشند

ررات وظیفـه عمـومی    ) دبی(واحد امارات  که مشمول مـق

ــ مــی ــند بای ــیل در دوره  باش د شــرایط الزم بــراي تحص

وده و وظیفـه عمـومی     کارشناسی ارشد ناپیوسته را دارا ـب

همچنین  با صدور معافیت تحصیلی آنان موافقت نموده و

   .از نظر اقامت در کشور مذکور نیز منعی نداشته باشند

  

ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشـگاه آزاد   -بخش سوم 

  اسالمی

  
ررات   دانشجو -16ماده  موظف است کلیه قوانین و مـق

عمومی دانشـگاه آزاد اسـالمی و ضـوابط خـاص واحـد      

دانشگاهی محـل تحصـیل خـود را رعایـت نمایـد و در      

صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل مشـمول  

نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهـد   ینیاعمال آ

  .شد

ـراي شـروع     -17ماده  و ادامـه  پذیرفته شدگان نبایـد ب

  .تحصیل از لحاظ قوانین کشوري منعی داشته باشند

دانشگاه تعهدي براي تـأمین خوابگـاه و یـا     -18ماده 

ــیکن واحــدهاي    ــدارد، ل ــامتی دانشــجویان ن امکانـات اق

نام به اطالع  دانشگاهی حدود امکانات خود را هنگام ثبت

  .شدگان خواهندرساند پذیرفته

ز مراحل آزمـون  چنانچه داوطلب در هریک ا -19ماده 

 هیـأت بـدوي  مرتکب تقلب یا تخلف شـود موضـوع در   

ررات       ـر ضـوابط و مـق رسیدگی به تخلفـات مطـرح و براب

  .با وي رفتار خواهد شد همربوط

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 
  دانشگاه آزاد اسالمی 1396آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

 

7 

 

ــاده  ــام،  چنانچــه در هریــک از مراحــل ثبــت -20م ن

ــا حـین تحصـیل در دانشــگاه آزاد      ون و ی برگـزاري آزـم

شـرایط  اسالمی مشخص گردد که داوطلب فاقد یکـی از  

ی  باشـد و یـا تحـت هـر      مندرج در این دفترچه راهنما ـم

شرایطی تخلف و سـوء اسـتفاده نمـوده باشـد، از ادامـه      

ـ تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و مطـابق آ  نامـه   ینی

  .انضباطی دانشگاه آزاد اسالمی با او رفتار خواهد شد

مقررات آموزشی و تعداد واحـدهاي درسـی    -21ماده 

ارشناســی ارشـد ناپیوسـته براســاس   دوره کهـاي   رشـته 

ررات شـوراي عـالی برنامـه     ریـزي و سـایر    ضوابط و مـق

  .گردد مراجع ذیصالح تعیین می

شدگان دوره کارشناسی  ن است قبولــممک -22ماده 

وط،      ارشد ناپیوسته بنا به تشـخیص گـروه آموزشـی مرـب

دروس (واحد درس جبرانـی   12حداکثر ملزم به گذراندن 

ین دروس تعریـف شـده     جبرانی دروسی هس تند کـه از ـب

ه شـده دانشـجو انتخـاب       دوره کارشناسی رشـته پذیرفـت

ل از شـروع     )گردد می مازاد بر دروس دوره باشند کـه قـب

  .گردد می ارائهدوره اصلی 

ه آموزشـی مقطـع کارشناسـی      مطابق آئین :تبصره  ناـم

ارشد ناپیوسته مصـوب چهـل و سـومین جلسـه مـورخ      

ریزي علوم پزشکی، حداکثر  امهشوراي عالی برن 15/8/89

هـاي   س کمبود یا جبرانی براي رشـته وتعداد واحدهاي در

 24وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  

  .واحد است

ــاده  ــأمین هزینــه  -23م ــراي ت ــاي  از دانشــجویان ب ه

تحصیلی، در هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربوطـه  

س هر ساله متناسـب  شهریه درو .گردد شهریه دریافت می

با نرخ تورم و مطابق با مصوبه هیأت امناي دانشگاه تغییـر  

  .خواهد نمود
ــاده  ــیل در دوره    -24م ــاز تحص ــدت مج ــول م ط

کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سـال و تـا یکسـال دیگـر     

ررات   . قابل تمدید است) جمعاً سه سال( با توجه بـه مـق

ـراي  ابالغی از سوي ستاد کل نیروهاي مسلح، این مـد  ت ب

لـذا بـا   . باشـد  وجه قابل افزایش نمی افراد مشمول به هیچ

فوق و تعداد واحد درسی مـازادي   21توجه به مفاد ماده 

که دانشجویان به دلیل عدم تجانس رشـته تحصـیلی دوره   

اي کـه در دوره کارشناسـی ارشـد     رشـته  بـا کارشناسی 

بـه داوطلبـان مشـمول آزمـون      شوند میپذیرفته ناپیوسته 

 مجموعه امتحـانی گردد  کارشناسی ارشد توصیه میدوره 

  .نمایند انتخابرا متجانس با رشته دوره کارشناسی خود 

ولی هـر درس در امتحانـات     -25ماده  حداقل نمره قـب

و شرط  12دوره کارشناسی ارشد در تمام دروس داخلی 

  .باشد می 14التحصیلی، داشتن حداقل معدل کل  فارغ

دوره کارشناسـی ارشـد    چنانچه دانشـجوي  -26ماده 

ناپیوسـته در هـر یـک از نیمسـالهاي تحصـیلی میـانگین       

کســب نمایــد، مشــروط محســوب  14نمــرات کمتــر از 

که در دو نیمسـال مشـروط گـردد،     گردد و در صورتی می

اي از تحصیل که باشد از ادامـه تحصـیل وي    در هر مرحله

  .جلوگیري خواهد شد

ه شـدگان    -27ماده  هـاي   دوره از آنجایی کـه پذیرفـت

تحصیالت تکمیلی تا پایـان دوره بایـد در همـان واحـد     

ادامه تحصـیل دهنـد، لـذا انتقـال بـه      قبولی اولیه و رشته 

واحدهاي دیگر و یا تغییر رشته اینگونه دانشجویان میسـر  

  .نیست

جابجایی، با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسالمی  -28ماده 

نامـه نقـل و انتقـاالت     ئـین انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آ

جابجایی، شود و هرگونه  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

المللی و بـرون   بینها و مراکز  ، پردیساز واحدهاو میهمانی انتقال 

  .باشد می ممنوع دانشگاه آزاد اسالمیواحدهاي دیگر مرزي به 

راف دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بابت هزینه انص:  1تبصره 

برابر شـهریه ثابـت یـک نیمسـال      5/1از تحصیل، بایستی معادل 

 .تحصیلی طبق تعرفه روز پرداخت نمایند

دانشجویان شاغل به تحصیل در یکـی از واحـدهاي   :  2تبصره 

دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحـد  

  .شندبا دیگر پذیرفته شوند، از پرداخت هزینه انصراف معاف می

و مراکـز   ها ، پردیسشدگان واحدها شهریه پذیرفته: تذکر مهم 

المللی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصـوب سـاالنه    بین

دو برابر شهریه واحدهاي ا و تالمللی  و مراکز بین ها ، پردیسواحدها

 هايشدگان واحـد  شهریه پذیرفته .دریافت خواهد گردیدداخلی 

به صـورت ارزي دریافـت    نان و افغانستان، لبامارات متحده عربی

  .باشد برابر شهریه واحدهاي داخل کشور می 2بیش از  شود و  می

  

  مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو  -بخش چهارم 

  
ی علمـی داوطلبـان   یبه منظـور سـنجش میـزان توانـا    

شـرکت در آزمـون ورودي کارشناسـی ارشـد ناپیوســته     

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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تحصـیلی،   رشـته براساس اصـول و مفـاهیم اساسـی هـر     

ین  ) 1(دروس و مواد امتحانی مطابق جـدول شـماره    تعـی

ی   یکشده است که آزمون آن در  . شـود  نوبت برگـزار ـم

سؤاالت امتحانی، در حد دانـش و تجربیـات   علمی سطح 

ـر رشــته و مطــابق   فـارغ  التحصــیالن دوره کارشناســی ه

ریـزي   هاي سرفصل مصـوب شـوراي عـالی برنامـه     برنامه

  .باشد می

هـاي مختلـف بـه تشـخیص      سؤاالت رشـته  -29ماده 

ه صـورت     و بعضـاً بـه   » تسـتی کامـل  «دانشگاه اغلـب ـب

ـ تشریحی«صورت    .گردد می طرح و تنظیم» تستی 

ه    -30ماده  اي اسـت کـه    سـؤاالت تسـتی، چهارگزیـن

ی   ب    داراي یک پاسخ صحیح و منطقـی ـم باشـد و داوطـل

ه    اي، یکـی از   باید به تشخیص خـود در پاسـخنامه رایاـن

ـ     اسخپ ه سـؤال مربوط را بـا مـداد سـیاه     ههـاي چهارگاـن

  .عالمتگذاري نمایدمعمولی به طریق صحیح 

ر توضـیحات روي دفترچـه ســؤاالت،     -31مـاده   براـب

پاسخ سؤاالت تشریحی باید با خط خوانا و خودکار آبـی  

در دفترچه پاسخنامه تشریحی، کـه بـه همـین منظـور در     

  .ودگیرد، نوشته ش اختیار داوطلب قرار می

ب در   -32ماده  پس از برگزاري آزمون براي هر داوطـل

هاي مجموعـه امتحـانی وي نمـره     گرایش/هر یک از رشته

شود و از طریق انتشار کارنامه به اطـالع   علمی محاسبه می

  .رسد داوطلبان می

ــان واجــد شـرایط ا  -33مـاده   نتخــاب رشــته داوطلب

کارنامـه  که هم زمان با انتشـار   بندي توانند مطابق زمان می

محـل از میـان   /اعالم خواهد شد نسبت به انتخاب رشـته 

  .هاي مجموعه امتحانی خود اقدام نمایند گرایش/ رشته

از میان داوطلبانی که باالترین نمـرات را در   -34ماده 

هـاي   انـد براسـاس اولویـت    گرایش کسب نموده/هر رشته

الزم به ذکـر اسـت    .شود ، گزینش علمی انجام میانتخابی

ب در انتخـاب    /تخاب یک رشتهان که شهر توسـط داوطـل

اول، امکان پذیرش وي را افزایش نخواهد داد و تنهـا بـه   

هاي بعـدي   شهر به نسبت انتخاب/منزله اولویت این رشته

  .باشد وي در گزینش علمی می

و نوازندگی  کارگردانی نمایش هاي در رشته -35ماده 

زمـون  از داوطلبانی کـه حدنصـاب الزم در آ   ساز جهانی

ه عمـل خواهـد     کتبی را کسب نمایند آزمون عملی نیز ـب

عدم شرکت در موعد مقرر در این آزمون، به عنـوان  . آمد

ه هـیچ    ی ـب وجـه   انصراف تلقی شده و غایبین آزمون عمـل

نمره کل نهایی داوطلبان با توجه بـه  . پذیرفته نخواهند شد

نمره آزمون عملی و ضریب آن محاسبه شـده و گـزینش   

  .اساس این نمره کل انجام خواهد شدنهایی بر

  

تذکرات انضباطی بـه داوطلبـان شـرکت در     -بخش پنجم  

  آزمونهاي ورودي دانشگاه آزاد اسالمی

  

ریزي مراحـل اجرایـی آزمونهـاي دانشـگاه آزاد      برنامه

ه    اسالمی با بکارگیري شـیوه  وین بگوـن اي تنظـیم   هـاي ـن

ـ   تفاده گردیده که در آن امکان تخلف، تقلب و یا سـوء اس

وجود ندارد و در صورت بروز چنـین مـواردي، موضـوع    

در اسرع وقت کشف و بـا پیگیـري مسـئوالن دانشـگاه و     

ــات    ــه تخلف ــل اینگون ــامی، عوام ــروي انتظ ــدالزوم نی عن

ی   5مطـابق مـاده   . گیرنـد  شناسایی و تحت پیگرد قرار ـم

ــاي   ــات و جــرایم در آزمونه ــه تخلف ــیدگی ب ــانون رس ق

به تصویب مجلس شوراي  6/7/84سراسري که در تاریخ 

ن قـانون      اسالمی رسیده است، تخلفـات و جـرایم در اـی

  : مشتمل بر موارد زیر است 

ی  - الف نظمـی در   ارتکاب هرگونه عملی که موجب ـب

همراه داشتن هرگونه وسـیله  به یا و برگزاري آزمون گردد 

غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي 

  . دار حافظه

ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات کـه آزمـون    - ب

   :دار سازد از قبیل  داوطلب را از نظر علمی خدشه

مدرك یا گواهی مجعول یـا تصـویر گـواهی     ارائه -1

  . مجعول براي شرکت در آزمون

تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حـوزه امتحـانی    -2

ل اجرایــی و    یـا دسـت   ل عواـم  انـدرکاران آزمــون از قبـی

  .تخلف در آزمونه منظور طراحان سؤال ب

نام در آزمون با هویت مجعول یا شـرکت در   ثبت -3

  .جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی

ر مجــاز از قبیــل    - ج اسـتفاده از هرگونــه وســیله غـی

  .دار وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي حافظه

کمک بـه داوطلـب خـارج از ضـوابط برگـزاري       - د

  .اسخ به سؤاالتآزمون جهت پ

ـ  ــه       - هـ وط ب دسترسـی غیرمجـاز بـه اطالعـات مرـب

  .ا استفاده غیر مجاز از آنهایداوطلبان 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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ــؤاالت، اوراق و     - و ــاز س ــر مج ــر غی ــه تغیی هرگون

وط بـه    پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایرمدارك و دفاتر مرـب

  .آزمون

افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی  - ز

کت یا معاونت در این امر قبل یـا حـین   و افشاي آن با شر

  .برگزاري آزمون به هر نحو

آنهـا یـا    خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ  - ح

ل یـا حـین برگـزاري        ر قـب شرکت یا معاونت در ایـن اـم

آزمون اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعـی یـا غیـر    

  . واقعی باشد

واد  الـی   6 مرتکبین تخلفات و جرایم مذکور مطابق ـم

این قانون مشمول مجازات خواهند شد، لذا داوطلبـان   13

ــات و    ــا معلوم ــه تنه ــند ک ــته باش ــل داش ــان کام اطمین

ـرار      اندوخته الك عمـل ق هاي علمی آنان در هر آزمـون ـم

  .گیرد می

ـران، : بازرسی کل دانشگاه آزاد اسالمی بـه نشـانی     ته

انتهـاي بزرگـراه شـهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار        

،  44845186هـاي   ، بـا شـماره تلفـن   اي حصـارك شهد

حراسـت دانشـگاه بـا    مرکز و  47352107و  47352119

سـنجش و   مرکـز و یا حراسـت   47914555نمابر شماره 

 44867130 تلفـن آزاد اسالمی با شماره پذیرش دانشگاه 

وق    44867190 یا نمـابر  ه آدرس ـف ت   و ـب آمـاده دریاـف

ی    هرگونه اطالعات در زمینه ن  . باشـد  هـاي فـوق ـم از اـی

رسانی استفاده نمـوده   ها فقط باید براي اطالع شماره تلفن

وط بـه     و در صورتی که هرگونه اطالعات در مسـائل مرـب

ی     تواننـد بـا شـماره    آزمون مورد نیاز باشـد داوطلبـان ـم

سنجش و پذیرش  تماس  مرکزستاد پاسخگویی » 4743«

  .حاصل نمایند

  

رزمندگان و ایثارگران  شرایط استفاده از سهمیه  - ششم بخش 

  انقالب اسالمی

  
ـراي ورود رزمنـدگان    براساس قانون ایجاد تسهیالت ب

جهادگران داوطلب بسیجی بـه دانشـگاهها و مؤسسـات    و 

 11/9/71آموزش عالی و اصالحیه آن به ترتیب مصـوب  

ین مـاده     مجلس شوراي اسالمی 15/7/75و   70و همچـن

 2/10/91مصوب  رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات

ـراي ورود رزمنـدگان و    مجمع تشخیص مصلحت نظـام  ب

بـه  ) ، آزادگان و شـاهد  جانبازان(ایثارگران انقالب اسالمی 

اي منظور شده اسـت کـه    دانشگاه آزاد اسالمی نیز سهمیه

با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشـته و مطـابق   

ن سـه      آیین میه نامه اجرایی تعـدادي از آنـان براسـاس اـی

  . شوند پذیرفته می

، جهادگر داوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان

استفاده نمایند الزم اسـت بـه   ) 201ماده (یا بسیجی فعال  رزمنده 

رزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعضاي فعـال  (مراکز سپاه 

مراجعه و نسبت به درخواست استفاده ) هاي مقاومت بسیجی به حوزه

بدیهی است . رقمی اقدام نمایند 12از سهمیه و دریافت کد رهگیري 

ینترنتی الزامی می فرم ثبت 24درج کد رهگیري در بند    . باشد نام ا

آن دسته از رزمندگان که داراي کارت سـابقه   : 1تبصره 

جبهه بوده و محل سکونت فعلی آنها بـا محـل بایگـانی    

ه محـل پرونـده    پرونده تغییر کرده است نیاز به مراجعه  ـب

توانند در محل سکونت فعلی بـا   سابقه جبهه ندارند و می

اقدام الزم را بـه عمـل   جبهه در دست داشن کارت سابقه 

  . آورند

ــت، پیمــانی و وظیفــه    ــادر ثاب آن دسـته از پرســنل ک

ـران عـالوه بـر میـزان      نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ای

مـاه   6حداقل  31/6/67تا  31/6/59موظفی که از تاریخ 

ه صـورت     9متوالی تا  ماه متناوب شرکت در عملیـات ـب

اند با تأییـد   داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته

سـتاد کـل   (باالترین مقـام هـر یـک از نیروهـاي مسـلح      

نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسـالمی،  

، وزارت دفـاع  »آجـا «ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران 

ـلح   و پشتیبا ، نیروهـاي انتظـامی   »ودجـا «نی نیروهـاي مس

ن     می) »ناجا«جمهوري اسالمی ایران  تواننـد از مزایـاي اـی

این دسته از داوطلبین با مراجعـه بـه   . قانون استفاده نمایند

ري      رقمـی   12سازمان تابعه جهـت دریافـت کـد رهگـی

ه سـایت    » آجا«رزمندگان ( و  www.aja.irبا مراجعـه ـب

ري   23در بند  انتخاب گزینه مربوطه  12و درج کد رهگـی

ـرم درخواســت ثبـت   24رقمـی در بنــد   ــام اینترنتــی،  ف ن

ن سـهمیه را اعـالم        تقاضاي خـود جهـت اسـتفاده از اـی

  .نمایند

سهمیه رزمندگان صرفاً جهت استفاده شـخص   :تذکر 

ن    رزمنده بوده و همسر و فرزندان این عزیزان مشـمول اـی

  .باشند امتیاز نمی

ه از جهـادگران رزمنـده کـه سـوابق     آن دسـت  : 2تبصره 

جبهه داوطلبانه آنها به سـپاه منتقـل شـده الزم اسـت بـه      

ت و در بنـد     24مراکز سپاه مراجعه و کد رهگیري دریاـف

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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سـایر داوطلبـان واجـد    . نام اینترنتی وارد نماینـد  فرم ثبت

شرایط که مایلند از سهمیه جهادگر رزمنده استفاده نمایند 

س از ثبـت   روز 10موظفند حداکثر تـا   نـام در پایگـاه    ـپ

ون بـا همـراه داشـتن شـماره پرونـده        اینترنتی مرکز آزـم

تأییـد  تهیـه و   نامی به مراکز جهاد کشاورزي جهـت  ثبت

سـنجش   مرکزو سریعاً آن را به  سهمیه مراجعه نمایندفرم 

ه داوطلبـان    ایـن  .ارسـال نماینـد   و پذیرش دانشگاه گوـن

  .ندارند الزامی به دریافت و درج کد رهگیري

فعال،  داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی : 1تذکر 

امتیاز به منظور پذیرش در آزمـون   دوره جهت برخورداري از این 

بایستی  ها، می در حد ظرفیت مصوب سهمیهکارشناسی ارشد ناپیوسته 

را ) بـدون سـهمیه  (نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده عادي % 95

   .کسب نمایند

کد رهگیري دریافتی از مراکز سپاه براي هر یـک از  :  2 تذکر

ها مجزا است لذا متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیري  آزمون

هاي دانشگاه آزاد اسالمی و یـا سـازمان    صادره جهت سایر آزمون

ایـن    سنجش آموزش کشور امکان بهره مندي از امتیاز سـهمیه در 

اي  بدین منظور کد جداگانهآزمون را نخواهند داشت و الزم است 

  .دریافت نمایند

ل مـاده واحـده اصـالحیه      : 3تذکر براساس تبصره ذـی

قانون مورد اشاره در باال، واجدین شرایط فقـط یـک بـار    

ولی و     حق استفاده از سهمیه فوق الـذکر را در صـورت قـب

داوطلبـان سـهمیه بسـیجی    بنابراین چنانچه . نام دارند ثبت

ـراي ورود بـه    عزیز  فعال و رزمندگان یک بار از سـهمیه ب

کشور و یا دانشـگاه   دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آزاد اسالمی در هریک از مقاطع تحصیلی استفاده کـرده و  

. نام نموده باشند حق استفاده مجـدد از آن را ندارنـد   ثبت

در این مورد رزمندگانی که مدت خدمت داوطلبانـه آنـان   

ماه باشد بـه ازاي هـر شـش     6در مناطق عملیاتی بیش از 

ماه خدمت اضافی یک بار دیگر حق استفاده از سهمیه را 

  . خواهند داشت

جامعه هدف بنیاد شـهید و  آن دسته از داوطلبان واجد شرایط 

شامل آزادگان و همسر ) با عنوان سهمیه ایثارگران(امور ایثارگران 

و به بـاال   % 25جانبازان  همسر و فرزند  و  جانبازانو فرزند آنان، 

بایسـتی   مندي از سهمیه مصوب می جهت بهرههمسر و فرزند شهدا، 

فـرم اطالعـات فـردي     23سهمیه مورد درخواست خود را در بند 

اینترنتی آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وارد نمایند  ثبت نام 

  .و الزامی به دریافت کد رهگیري ندارند

ن کارشناسی ارشد در آزمو نحوه انتخاب رشته - هفتمبخش 

  ناپیوسته

  

نظـر گـرفتن   بـدون در  تواند  هر داوطلب می -36ماده 

رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسـی و بـا توجـه بـه     

ه اسـتثناي گـروه    (را انتخاب نماید  یک مجموعهعالقه،  ـب

ت       علوم پزشکی که داوطلبان ایـن گـروه ملـزم بـه رعاـی

صـیلی  التح با مدرك فـارغ  مجموعه امتحانیشرط تجانس 

درج  اینترنتی نام درخواست ثبت فرمو در ) باشند خود می

  .دننمای

الزم اسـت   گـروه پزشـکی  هاي داوطلبان رشته : تبصره

داراي مدرك پایه مورد پذیرش مطابق جدول ذیل باشند، 

هـا  در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل در این رشـته 

  .نخواهند بود
  

عنوان 

  رشته/مجموعه
  رد پذیرشمدرك تحصیلی مو

پرستار داخلی 

جراحی، پرستاري 

سالمت جامعه، 

پرستاري کودکان، 

  پرستاري روان

کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاري اخـذ شـده از   

با تأییـد وزارت بهداشـت،   (داخل و خارج از کشور

  )درمان و آموزش پزشکی

  شیمی دارویی

ه گـرایش   کارشناسی رشته هـاي   هاي داروسازي، کلـی

اربردي، دبیـري شـیمی و    (شیمی  شیمی محض و ـک

  .، بیوشیمی، علوم آزمایشگاهی...)

علوم بهداشتی در 

  تغذیه

  : هاي  کارشناسی یا باالتر در رشته

علوم تغذیه، رژیم شناسی، صنایع غـذایی، بهداشـت   

بري،     ـتاري، داروسـازي، هوـش ایی، پرس  عمومی، ماـم

ــواد      ــت م ــیط، بهداش ــت مح ــل، بهداش ــاق عم ات

ــذایی ــرایش (غ ــه گ ــوم  )هــا  کلی ــی عل ، کارشناس

BS in medical se(پزشکی ience ( این رشته در

جـانوري،  ( شناسی زیست .خارج از ایران وجود دارد

، مهندسـی  )سلولی مولکولی، میکروبیولوژي، گیاهی

ــروري، مهندســی  (کشـاورزي  صــنایع غـذایی و دامپ

ـ  ان (ذایی کشاورزي صنایع غ ، مهندسـی منـابع   )آبزـی

طبیعی، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، مهندسـی  

تولیدات دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتـري  

  اي دامپزشکی  حرفه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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

اقلین،   کارشناسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ـن

شناسی، شـیمی،   میکروب شناسی، فارماکولوژي، سم

جانوري، سـلولی،  (علوم آزمایشگاهی، علوم بیولوژي

وم  )میکروبیولـوژي و ژنتیـک  مولکولی، گیاهی،  ، عـل

واد غـذایی، بهداشـت      ـیمی ـم وابسته به بیوشیمی، ش

ه،    عمومی، بهداشت حرفه اي، بهداشت محـیط، تغذـی

ــی،   گیــاه ــروس شناس ــی، وی ــوم داروی پزشــکی، عل

شناسی، بهداشت  شناسی، گیاهان دارویی، زیست انگل

ــت   ـی گوش ــذایی،  و بازرـس ـنایع ـغ   ، علــوم و صـ

وژي، پرســتاري، بی  ــري عمــومی فیزیوـل هوشــی، دکت

ــري    ــازي و دکت ــري عمــومی داروس پزشــکی، دکت

  .اي دامپزشکی حرفه

مدیریت خدمات 

  بهداشتی و درمانی

ــی از     ــی در یک ــدرك کارشناس ــداقل م ــتن ح داش

  .هاي گروه پزشکی رشته

  آموزش بهداشت

ــیط،   ــومی، بهداشــت مح کارشناســی بهداشــت عم

اي، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم  بهداشت حرفه

تی   تربیتی، پرستاري، مامایی، مدیریت خدمات بهداـش

  .و درمانی، هوشبري، اتاق عمل

  بهداشت محیط 

اي،  کارشناسـی بهداشــت محــیط، بهداشــت حرفــه  

بهداشت عمومی، شیمی، مهندسی شیمی، مکانیـک،  

 آبیاري، مهندسـی عمـران، فیزیـک، محـیط زیسـت،     

ـنایع، مهندسـی      خاکشناسی، آبشناسـی، مهندسـی ص

زار  نـرم «شناسی، مهندسی کامپیوتر مینز  شیالت، ، »اـف

ـتی درمـانی،      شناسی، زیست مدیریت خـدمات بهداش

وم و   در رشته«علوم تجربی  هاي مختلف بهداشت، عـل

  .»علوم مهندسی

علوم و صنایع 

گروه (غذایی 

  ) پزشکی

ــذایی  ــرایش(کارشناســی علــوم و صــنایع غ ــاي  گ ه

گرایش علوم و صنایع (، مهندسی کشاورزي )مختلف

یمی )ذاییغ ، )صـنایع غـذایی  (، شیمی و مهندسی ـش

وم    داروسازي و دکتري داروسازي، دامپزشـکی، عـل

ــه  ــذایی (تغذیــه، تغذی ــنایع غ ــذایی  )ص ــنایع غ ، ص

یر  )هاي فنی مهندسی و تغذیه گرایش( ، تکنولوژي ـش

ــرآورده ــوژي آرد،    و ف ــی تکنول ــی، مهندس ــاي لبن ه

تکنولوژي صنایع مهندسی روغن خوراکی، گوشت و 

ا منشـأ     هفرآورد هاي گوشتی، بهداشت مواد غـذایی ـب

  .دامی

ینی   بیوشیمی بال

کارشناسی بیوشیمی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی 

ه،      وم تغذـی وم آزمایشـگاهی، عـل پزشکی، شیمی، عـل

وم  )هـا  کلیه گـرایش (شناسی  داروسازي، زیست ، عـل

وم آزمایشـگاهی     دارویی، علوم و صنایع غـذایی، عـل

ی گوشـت، بهداشـت    دامپزشکی، بهداشت و بازر ـس

  .مواد غذایی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معماري  - 37ماده 

واحد درسی از برنامه رشته معماري را با موفقیـت   140که حداقل 

توانند در صورت قبولی در آزمون کارشناسـی   گذرانده باشند، می

یا اي  ریزي شهري و منطقه هاي طراحی و برنامه ارشد ناپیوسته رشته

هـاي تـاریخی،    طراحی شهري و یا مرمت و احیاي بناهـا و بافـت  

تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد این رشـته بـه اتمـام    

  .برسانند

  

هـاي اول و دوم مقطـع    التحصیالن رتبـه  فارغ -هشتمبخش 

  کارشناسی

  
دانشـگاهی    محـل التحصیل ممتاز هر رشته در هر  فارغ

که داراي امتیـازات درج   دانشگاه آزاد اسالمی فردي است

  :شده در مواد زیر باشد

اول هـر سـال تحصـیلی      التحصیل رتبه فارغ -38 ماده

ردي اسـت کـه در رشـته      محل تحصـیلی    دانشـگاهی، ـف

التحصـیالن   مربوطه داراي باالترین معدل کل در بین فـارغ 

  .آن سال تحصیلی باشد

ه اول هـر     براي تعیین فـارغ  -39ماده  التحصـیالن رتـب

دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تـا پایـان    سال،

التحصیل شـده و مشـمول شـرایط و     تیرماه هر سال فارغ

کنند و از میـان   ضوابط تعیین شده باشند با هم مقایسه می

ردي کـه      فارغ التحصیالن هر رشته و گرایش هـر سـال، ـف

میانگین کل باالتري را کسب کرده باشد، به عنـوان رتبـه   

بعدي به عنوان رتبه دوم آن رشته و یـا گـرایش   اول و نفر 

  .گردد مشخص می

ــاده  ــون   فــارغ -40م ــد از طریــق آزم ــیالن بای التحص

سراسري وارد دوره تحصیلی شده باشند و حداکثر مـدت  

ري    راي دوره دکـت ه عمـومی یـا   تحصیل آنها ـب  7اي  حرـف

سال و کارشناسـی ناپیوسـته    4سال، کارشناسی پیوسته 

  .روع به تحصیل در نظر گرفته شودسال از زمان ش 5/2

هـایی کـه براسـاس     التحصـیالن رشـته   فارغ -41 ماده

ــدت تحصـیل آنهـا بــیش از       سرفصـل مصـوب، طـول م

توانند از این  باشد نیز می می 40هاي مذکور در ماده  زمان

  .امتیاز استفاده نمایند

ــال -42 مــاده ــاي تحصــیلی  در هیچکــدام از نیمس ه

سـازي   ن فاقد دروس معادلو همچنی مشروط نشده باشند

  .شده باشند

ر داراي    -43ماده  در موارد استثنایی چنانچه چنـد نـف

شرایط کامالً مساوي باشند، فردي کـه مـدت تحصـیل او    

ه عنـوان رتبـه اول       حداقل یک نیمسال کوتـاهتر باشـد ـب
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صـورت همـه آنهـا بـه      شود و در غیر این رشته معرفی می

  .گردند عنوان نفر اول معرفی می

دانشـگاه آزاد  وابسته به دانشگاهی  هاي محل -44ماده 

التحصـیالن ممتـاز هـر سـال      فـارغ  درخصـوص  اسالمی

 شـماره   برابر ضوابط فوق و براسـاس بخشـنامه   ،تحصیلی

شـرایط   ینواجد. اقدام نمایند 26/8/94مورخ  2278/11

ت محاسـبه   ، برخورداري از امتیاز ممتازینٍ براساس ظرفـی

و حدنصـاب  ) شـهر /ظرفیت هـر رشـته   درصد 10(شده 

نمـره آخـرین فـرد قبـولی عـادي آن      درصـد   85(قبولی 

گــزینش بــراي نیمسـال دوم همــان ســال   )شــهر/رشـته 

ی شـود کـه     کیداًابنابراین به داوطلبان . شوند می توصیه ـم

و تنهـا بـا    گونه مدرکی را ارسال نکننـد  در این مورد هیچ

خـود  پذیرش موضوع مراجعه به محل دانشگاهی مربوطه 

  .را مطابق بخشنامه مورد اشاره درخواست نمایند
التحصیالن ممتـاز مقطـع کارشناسـی     ارغـف -45ماده 

 38مواد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی نیز با رعایت مفاد 

  .مند گردند هبهر مذکور  توانند از مزایاي می 43الی 

هـاي دانشـگاهی    التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی محل فارغ

 وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی به منظـور آگـاهی از ضـوابط و   

نام جهت برخورداري از امتیاز پذیرش بدون آزمـون   ثبت چگونگی

دهم ایـن دفترچـه   یازبخش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به 

  .مراجعه نمایند

  

نـام در آزمـون کارشناسـی ارشـد      نحوه  ثبت  -هم نبخش 

  :ناپیوسته 

  

نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسـته   ثبت

نـام   متقاضیان ثبت. شود فقط به صورت اینترنتی انجام می

نـام   ثبـت  سـامانه توانند با مراجعـه بـه    در این آزمون می

دانشگاه آزاد اسـالمی بـه    سنجش و پذیرشمرکز  تیاینترن

ــانی ــوابط   www.azmoon.org نشـ ــرایط و ضـ از شـ

دفترچه راهنماي آزمون . نام در این آزمون آگاه شوند ثبت

وده و     نـام   ثبت سامانهبر روي  ل مشـاهده ـب ی قاـب اینترنـت

توانند اطالعات دفترچـه را   داوطلبان در صورت تمایل می

download   ــه ــوده و ب ــورتنم ــه  off line ص مطالع

  .نمایند

  : نام  مراحل ثبت

سـامانه  داوطلبان الزم است بـا مراجعـه بـه     -46ماده 

بـه   سـنجش و پـذیرش دانشـگاه    مرکـز نام اینترنتـی   ثبت

کـارت  نسبت به خریـد اینترنتـی    azmoon.orgآدرس 

نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسـته کـه    اعتباري ثبت

   .، اقدام نمایندباشد ریال می 800000مبلغ به 
ه اینکـه پـس از خریـد      : تبصره  ی  با توجـه ـب  اینترنـت

ري آن وجـود    نـام امکـان بـازپس    کارت اعتباري ثبت گـی

شود پس از آگـاهی   ندارد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می

کـارت   خریـد نـام نسـبت بـه     از شرایط و ضـوابط ثبـت  

  .اعتباري اقدام نمایند

ــان پــس از – 47مـاده   مطالعـه دقیــق مفــاد   داوطلب

دفترچه راهنما الزم اسـت اطالعـات مـورد نیـاز جهـت      

نام شامل اطالعات فردي و اطالعات آزمـونی را روي   ثبت

. نویس مندرج در دفترچه درج نماینـد  هاي پیش نمونه فرم

ـراي       با توجه به ایـن  کـه یکـی از اقـالم اطالعـاتی الزم ب

ی   ثبت اسـت   باشـد الزم  نام فایل تصویر فرد داوطلـب ـم

ی نـام   ثبت سامانهداوطلبان قبل از مراجعه به  ل   اینترنـت فاـی

مربوط به عکس خـود را مطـابق آنچـه در ادامـه مطـرح      

  .خواهد شد آماده ارسال نمایند
ب   – 48ماده  فایل تصویري تهیه شده توسط داوطـل

  : باید داراي شرایط ذیل باشد

یـا   3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس  -1

 و بـا درجـه وضـوح    256Grayscaleبه صورت  6×  4

dpi100 و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.  

ــد کمتــر از    -2  70حجـم فایــل تصــویر ارســالی بای

  .کیلوبایت باشد

ی  -3 شـود، الزم   عکسی که تصویر از روي آن تهیه ـم

  .است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

 200×  300ابعـاد تصـویر ارسـالی بایـد حـداقل       -4

  .پیکسل باشد 300×  400پیکسل و حداکثر 

تصویر باید در جهـت صـحیح و بـدون چـرخش      -5

   .باشد دیتهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زا
تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثـر   -6

ه مخـدوش و        مهر، منگنه و سـایر مـواردي کـه منجـر ـب

 شود در تصویر وجـود  نامشخص بودن چهره داوطلب می

  .نداشته باشد
داوطلبان الزم اسـت پـس از آمـاده نمـودن      -49ماده 

ه شـرح     فایل تصویري و اطالعات الزم جهت ثبـت  نـام ـب

   :ذیل عمل نمایند 

 سنجش و پـذیرش  مرکز ینترنتینام ا ثبت سامانهبه  -1

 www.azmoon.org نشــانیدانشـگاه آزاد اسـالمی بـه    
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ل   برخی از نکات مهمی که الزم . مراجعه نمایند اسـت قـب

ل داشـته باشـید در       از شروع ثبت نام به آنهـا توجـه کاـم

  .درج گردیده است سامانهصفحه ورودي این 

رروي صـفحه درج گردیـده      مطابق نمونه -2 اي کـه ـب

نـام، اطالعـات    کارت اعتباري ثبـت  دریافتاست پس از 

 6(نـام   و رمـز ثبـت  ) رقمی 8(نام  شناسه ثبتالزم شامل 

ـراه عبـا    )رقمی ه هم رتی کـه داخـل کـادر مربوطـه     را ـب

ورود «شود با دقت وارد نمایید سـپس گزینـه    مشاهده می

  . را انتخاب کنید» به سیستم

چـه   که اطالعات وارد شده دقیقاً مطـابق آن  در صورتی

در کارت اعتبـاري درج شـده اسـت وارد شـود صـفحه      

شـود و در صـورت    ورود اطالعات فردي نمایش داده می

ورود اطالعات کـارت اعتبـاري،    وجود هرگونه اشکال در

ب      پیام خطایی نشان داده می شـود کـه الزم اسـت داوطـل

» پاك کـردن برگـه  «پس از بررسی مجدد با انتخاب گزینه 

  .نسبت به ورود اطالعات بطور صحیح اقدام نماید

ــه صــفحه حـاوي فــرم اطالعــات    -3 س از ورود ب ـپ

ه    ه گوـن اي کـه در نمونـه    فردي، الزم است اطالعـات را ـب

  .اید وارد نمایید نویس فرم آماده نموده پیش
  

ــت   ــا عالم ــه ب ــاتی ک ــه اطالع ــرم   ورود کلی در ف

  .اند الزامی است مشخص شده

ــدهاي  - ــی  1بن ــام،     9ال ــات ن ــه اطالع ــوط ب مرب

شماره  ، کد محل تولد،تولد تاریخخانوادگی، نام پدر،  نام

، سري و سریال شناسـنامه، کـد محـل صـدور     شناسنامه

داوطلب است که الزم است دقیقاً  شماره ملیشناسنامه و 

  .در محل مربوطه وارد گردد

کد محل تولد و کد محل صدور شناسنامه داوطلبـان  (

این دفترچـه راهنمـا قابـل اسـتخراج      5از جدول شماره 

  ).باشد می

ت تحصـیلی     الزم به ذکر است که چون صـدور معافـی

شـدگان مشـمول آزمونهـاي دانشـگاه، براسـاس       پذیرفته

پـذیرد، در اعـالم کـد ملـی و      اره ملی فرد صورت میشم

ت     مطابقت آن با شماره ملی مندرج در کـارت ملـی، دـق

ــه    ه عمــل آوریــد و در صــورت وجــود هرگون الزم را ـب

ی،     مغایرت با شماره ملی واقعی و منـدرج در کـارت مـل

ررات     مسئولیتی متوجه دانشگاه نبوده و با ذینفـع برابـر مـق

  .رفتار خواهد شد

ـدهاي  در ب - داوطلبــان الزم اســـت   12 و 11، 10ـن

خـود را   و مـذهب  دین ،اطالعات الزم درخصوص جنس

  .نمایند وارد

اختصاص به اتباع غیر ایرانـی دارد کـه الزم    13بند  -

ه    است این را  مربوطـه هـاي   گونه داوطلبـان یکـی از گزیـن

این بنـد خـودداري    انتخاباتباع ایرانی از . انتخاب نمایند

  .نمایند

نـام و شـرکت در    متقاضـی ثبـت   غیر ایرانیاتباع  کلیه

آزمون در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شـده  

نام با مراجعه بـه سـایت اینترنتـی     الزم است در زمان ثبت

ــز ــذیرش دانشـــگاه مرکـ ــانی  ســـنجش و ـپ ــه نشـ ـب

www.azmoon.org  ه لینـک مربوطـه نســبت    و ورود ـب

س از   به تکمیـل اطالعـات درخواسـتی اقـدام نمای     نـد ـپ

تکمیل اطالعات مورد درخواست در سایت، به این دسته 

ري     رقمـی داده   12از داوطلبان غیرایرانی، یـک کـد پیگـی

بایسـت ایـن کـد را دقیقـاً در      خواهد شد که داوطلب می

ردي     13محل مخصوصـی کـه در بنـد     فـرم اطالعـات ـف

نام اینترنتی وجود دارد درج نمایـد و کـد    تقاضانامه ثبت

  .بور را تا زمان پذیرش قطعی حفظ نمایدپیگیري مز

داوطلــب چــپ دسـت بــودن خــود را   14در بنـد   -

  .نماید انتخاب می

ن ثابـت،      18الی  15بندهاي  - ه شـماره تلـف مربوط ـب

پسـت   نشـانی شماره شهرستان، شماره تلفن همراه و  پیش

وارد نمـودن صـفر در ابتـداي    . الکترونیکی داوطلب است

  .دباش پیش شماره الزامی می

ــره  پســت  نشــانیورود شــماره تلفــن همــراه و  :تبص

ن اطالعـات    الکترونیکی الزامی نبوده لیکن وارد نمودن اـی

  .نماید امکان ارتباط با داوطلب را تسهیل می

محل سـکونت،   نشانیمربوط به  21الی  19بندهاي  -

ی  باشـد کـه    استان محل سکونت و کد پستی ده رقمی ـم

ــان اطالعـات آ   ت تکمیــل  الزم اسـت داوطلب ــا دـق ن را ب

  .نمایند

داوطلبان الزم است دقیقاً به صـورت مشـخص    نشانی

   پـالك    کوچه   خیابان  شهر: نام شامل  شده در فرم ثبت

 10کد پستی الزم است به صـورت  . وارد شود... طبقه و 

  .رقم وارد شود

وط بـه نـوع وضـعیت خـدمت وظیفـه        22بند  - مرـب

ـ   ه جـدول    داوطلبان مرد است که الزم اسـت ب ا توجـه ـب

این » 2«مندرج در پیوست شماره وضعیت خدمت وظیفه 
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ین وضـعیت خـدمت وظیفـه      دفترچه راهنما نسبت به تعـی

  . خود اقدام نمایند

مربوط به  آن دسته از داوطلبـانی   24و 23بندهاي  -

) 1(و پیوسـت شـماره   است که با توجه به بخش ششـم  

زمنـدگان و  دفترچه راهنما، متقاضی اسـتفاده از سـهمیه ر  

باشند که الزم اسـت پـس از مطالعـه دقیـق      ایثارگران می

شرایط استفاده در آن بخش، نوع سهمیه خـود را در فـرم   

  . اطالعات فردي تعیین نمایند

مربوط به آن دسته از داوطلبـانی اسـت کـه     25بند  -

  .باشند می) حسی حرکتی(داراي معلولیت جسمی 

پیوسـت   6و  5،  3معلـولین موضـوع بنـدهاي     :تذکر 

ی ) الـف  -3(شـماره   ت اضـافه      ـم تواننـد از منشـی و وـق

استفاده نمایند و معلولین موضوع سایر بنـدهاي پیوسـت   

ه داوطلبـان     مزبور از این قاعده مستثنی هستند لـیکن کلـی

ی   موضوع بنـدهاي شـش   ه ـم بایسـت گـواهی ویـژه     گاـن

مـاه    داوطلبان معلول را تکمیل و حداکثر تا پایـان بهمـن  

ه آدرس  سال جار تهـران،   : ي به صورت پست پیشـتاز ـب

انتهـاي بزرگـراه شـهید سـتاري، میـدان دانشـگاه، بلـوار        

سنجش و پذیرش دانشـگاه، اداره   مرکزشهداي حصارك، 

  .ارسال نمایند ها برگزاري آزمون

گانـه   شـش   سایر معلولینی که در گـروه بنـدي   :تبصره 

تواننـد بـا    مذکور قرار نگرفته لیکن نیاز به منشی دارند می

ر از معاونـت توانبخشـی اسـتان محـل       تهیه گواهی معتـب

 سـنجش و پـذیرش دانشـگاه    مرکـز سکونت و ارسال به 

  .نام اقدام نمایند نسبت به درخواست خود در زمان ثبت

ه اقـالم    - پس از ورود اطالعات فردي الزم است کلـی

اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نموده و پـس  

تأییـد و  «از صحت اطالعات وارد شده گزینـه  از اطمینان 

  .را انتخاب نمایید» ادامه
ــذکر  ــا در ورود    : ت ــه خط ــروز هرگون ــورت ب در ص

نام توجه نموده و پس از  هاي سیستم ثبت اطالعات به پیام

تأیید «رفع خطاي احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 

  .اقدام نمایید» و ادامه

ل ت   26بند  - ه فاـی صـویر عکـس داوطلبـان    مربوط ـب

در فـرم  » تأیید و ادامـه «باشد که پس از انتخاب گزینه  می

اطالعات فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعـات  

ب  . شود ارسالی، فرم ارسال عکس نمایش داده می داوطـل

چـه در   الزم است از قبل فایل عکـس خـود را مطـابق آن   

ینجـا  ا در. توضیح داده شده آماده نمـوده باشـد   48ماده 

ه   فایـل عکـس   » ...Browse« داوطلب با انتخـاب گزیـن

س از ارسـال فایـل عکـس     . نماید خود را مشخص می ـپ

نمونه تصویر فایل مربوطه در کادر ذیل فـرم نمـایش داده   

در این مرحله داوطلب الزم است جهـت ارسـال   . شود می

و در صـورت نیـاز بـه    » تأیید و ادامـه «عکس خود گزینه 

ی  «طالعات فردي گزینه اصالح و یا تغییر ا را » مرحلـه قبـل

  . انتخاب نماید

ی  «داوطلب تنها با انتخاب گزینـه   :تبصره  » مرحلـه قبـل

امکان بازگشت به صفحه قبلی را خواهـد داشـت لـذا بـه     

ه  داوطلبان اکیداً توصیه می » Back« شود از انتخاب گزیـن

صـورت الزم   مرورگر خود اجتنـاب نماینـد در غیـر ایـن    

نـام را مجـدداً از    ها را بسته و مراحل ثبت هاست کلیه پنجر

  .ابتدا آغاز نمایند

در صـورت  » تأییـد و ادامـه  «پس از انتخاب گزینه  -

پیغام خطا، فـرم اطالعـات آزمـونی نمـایش      عدم نمایش

صورت داوطلب الزم اسـت بـا    غیراین و در شود میداده 

مشاهده نوع خطا نسبت به اصالح فایل عکـس و ارسـال   

  .دام نمایدمجدد آن اق

ورد فـارغ   27بنـد   - معـدل مقطـع   التحصـیالن،   در ـم

و در مورد دانشجویان، معدل آخرین وضعیت کارشناسی 

  .تحصیلی داوطلب است

وزش      28بند  - مربوط به دانشـگاه و یـا مؤسسـه آـم

باشـد کـه    عالی صادر کننده مدرك تحصیلی داوطلب می

و در اسـتخراج   )3(یا  )2(باید کد آن را از جدول شماره 

دانشجویان سال آخـر  . نام درج نماید فرم درخواست ثبت

الزم است کد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی کـه در آن  

  .مشغول به تحصیل هستند را در این محل درج نمایند

وع سـؤاالت     انتخابداوطلب با  29بند  - این بنـد، ـن

را که در آزمون باید به آنها پاسـخ دهـد،    اي زبان خارجه

  . نماید مشخص می

هـا   چون زبان خارجه تعـداد زیـادي از رشـته    : 1تذکر 

فقط انگلیسی است، لذا داوطلبان در تکمیل این بنـد بایـد   

وط بـه   ) 1(به توضیحات مندرج در جـدول شـماره    مرـب

مواد امتحانی رشته انتخابی خود دقت کافی مبذول دارنـد  

هـاي خارجـه    و توجه داشته باشـند کـه سـئواالت زبـان    

هایی که در جدول شـماره   فرانسه فقط در رشته آلمانی یا

صراحتاً قید شده است، در جلسه آزمون به داوطلبـان  ) 1(

هاي دیگـر قیـد نشـده     خواهد شد و چنانچه نام زبان ارائه

  .ها فقط انگلیسی خواهد بود باشد، زبان خارجه آن رشته

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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به داوطلبانی کـه یکـی از زبانهـاي فرانسـه یـا       : 2تذکر

انـد،   عنوان زبان خارجه خـود انتخـاب کـرده    آلمانی را به

ه هـاي مزبـور بـه صـورت تشـریحی       سئواالت زبان  اراـئ

  .خواهد شد

ب    مجموعـه مربوط به کـد   30بند  - امتحـانی داوطـل

اسـتخراج شـده و در   ) 1(بوده که باید از جدول شـماره  

  .محل مربوطه درج گردد

کـد شـهري اسـت کـه برگـزاري      مربوط به  31بند  -

کـد حـوزه   . لـب در آن انجـام خواهـد شـد    آزمون داوط

اسـتخراج و  ) 4(شماره  جدولامتحانی الزم است از روي 

  .در محل مربوطه درج گردد

پس از ورود کلیه اطالعـات آزمـونی و اطمینـان از     -

را انتخـاب  » تأییـد «صحت اطالعـات وارد شـده گزینـه    

در صـورت عـدم   » تأییـد «پس از انتخاب گزینـه  . نمایید

ی   انتخابوجود خطا در  شـامل کلیـه     هاي داوطلـب، فرـم

اطالعات فردي، عکس و اطالعـات آزمـونی نمـایش داده    

در اینجـا الزم اسـت داوطلـب بـا دقـت کلیـه       . شود می

رور نمـوده و در صـورت لـزوم بـه        اطالعات خـود را ـم

ی «اصالح هر یک از آنها با انتخاب گزینه  بـه  » مرحله قبـل

   .م را انجام دهدصفحه مورد نظر مراجعه و اصالحات الز

در صورت عدم لزوم اصالح اطالعـات وارد شـده    -

را » اطالعـات   تأیید نهایی و ثبت«تواند گزینه  داوطلب می

   .انتخاب نماید

پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یـک شـماره    -

ی   بـه  . نمایـد  پرونده و کد رهگیري از سیستم دریافـت ـم

ی   پرونـده و کـد   شـود شـماره    داوطلبان اکیداً توصـیه ـم

  .رهگیري خود را تا پایان اعالم نتایج آزمون حفظ نمایند

نـامی   داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت -

وي سـمت راسـت صـفحه، گزینـه       خود می توانند از مـن

مربوطه را انتخاب و با وارد نمودن اقالم اطالعـاتی مـورد   

. دنام خود را مشاهده و چاپ نماین نیاز اطالعات فرم ثبت

داوطلبان الزم است یک نسخه چاپی از اطالعات خـود را  

  .توزیع کارت ورود به جلسه آزمون حفظ نمایند مانتا ز

حفظ شماره پرونـده و کـد رهگیـري تـا      : 1تذکر مهم 

در صـورتی کـه   . باشد پایان اعالم نتایج آزمون الزامی می

به هر دلیلی داوطلب کد رهگیري خـود را فرامـوش و یـا    

وي سـمت راسـت، گزینـه     مفقود نما ید الزم است از مـن

ــري« ــابی کــد رهگی ــودن » بازی ــا وارد نم را انتخــاب و ب

ت    اطالعات مورد نیاز کد رهگیري خود را مجـدداً دریاـف

  .نماید

ه مشـکل    : 2تذکر مهم در صورت مواجه شدن با هرگوـن

  : توانید به ترتیب ذیل عمل نمایید  و یا داشتن سؤال می

مراجعـه بـه   : نـام اینترنتـی    بتمشکل در روند ث - الف

ی   «بخش  از منـوي سـمت   » ارتباط با واحـد پشـتیبانی فـن

  .راست صفحه اصلی

ــوابط     - ب ــرایط و ض ــورد ش ــؤال در م ــه س   هرگون

ستاد پاسخگویی  »4743»  تماس با شماره تلفن:  نام ثبت

  سنجش و پذیرش دانشگاه  مرکز

  

به نام ، نحوه توزیع کارت ورود  زمان ثبت  - بخش دهم 

  : جلسه، زمان برگزاري آزمون و اعالم نتایج 

  

  :نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  زمان ثبت -50ماده 

هـاي   با اطالعیه دانشگاه از طریـق رسـانه  اینترنتی نام  ثبت

ت ثبـت    .گردد آغاز میعمومی  نـام   با توجه به اینکـه مهـل

ی  شـود در همـان    محدود است لذا به داوطلبان توصیه ـم

  .نام خود اقدام نمایند ي اولیه نسبت به ثبتروزها

  کارت ورود به جلسـه آزمـون    دریافت  نحوه  -51مـاده  

دریافت کارت ورود بـه جلسـه    :کارشناسی ارشد ناپیوسته 

قبـل از  روز  4تـا   3آزمون کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته    

سـنجش   مرکـز و از طریق سامانه اینترنتی برگزاري آزمون 

  .د اسالمی صورت خواهد پذیرفتدانشگاه آزاو پذیرش 

دریافـت کـارت ورود    برايبا توجه به این که  : 1تذکر 

به جلسـه در اختیـار داشـتن اطالعـات کـارت اعتبـاري       

نام، شماره پرونده و کد رهگیري دریـافتی از سـامانه    ثبت

ه داوطلبـان اکیـداً توصـیه       نام الزامی می ثبت باشد لـذا ـب

ت کـارت اعتبـاري،   شود در حفظ و نگهداري اطالعـا  می

ت   شماره پرونده و کد رهگیري خود نهایت دقت و مراقـب

  .را به عمل آورند

نـام   شود پس از تکمیل مراحل ثبت توصیه می : 2تذکر

و دریافت کد رهگیري و شماره پرونده، یک نسخه چاپی 

ی نـام   ثبـت  سامانهنام خود را از طریق  از فرم ثبت  اینترنـت

کـارت ورود بـه جلسـه    ترنتی اینتهیه و در هنگام دریافت 

  . رفع نقایص احتمالی همراه داشته باشیدمشاهده و  براي

ورود بـه جلسـه   زمان الزم است داوطلبان در  : 3تذکر

چـون   باشـند،  آزمون، کارت ورود به جلسه را همراه داشته

هاي آزمون از ورود داوطلبانی کـه کـارت    مسئولین حوزه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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باشـند، ممانعـت   ورود به جلسه خـود را همـراه نداشـته    

  .خواهند کرد
الکترونیکـی نظیـر      : 4تذکر  همراه داشتن هرگونـه وسـایل 

... دار و ارتباطی و  حساب، تلفن همراه و دستگاههاي حافظه ماشین

باشد و در صورت عدم  توسط داوطلبان در جلسه امتحان ممنوع می

رعایت مقررات، این امر تخلف محسوب گردیده و مطابق قانون، بـا  

  .رفتار خواهد شد خاطی

تاریخ برگـزاري آزمـون کارشناسـی ارشـد      -52ماده 

 96آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال   :ناپیوسته 
ماه  اردیبهشت 30و  29،  28 هاي در تاریخدانشگاه آزاد اسالمی 

  .گردد برگزار می آزمونیبراي تمامی گروههاي  1396سال 
ق پسـتی و   دق نشـانی هنگام درج نمـودن   -53ماده  ـی

ت      تلفن ارتباطی براي تماس هـاي ضـروري دانشـگاه، دـق
ب     کافی به عمل آید تا پیامها به موقع بـه شـخص داوطـل

  . برسد
ی     تواننـد در   داوطلبان براي کسـب اطالعـات بیشـتر ـم

ــگاه آزاد    ــدهاي دانش ــک از واح ــه هری ــاعات اداري ب س
و شماره تلفن آنهـا در انتهـاي دفترچـه     نشانیاسالمی که 

ا درج شـده اسـت، مراجعـه و یـا تمـاس حاصـل       راهنم
  . نمایند

  

دون   ضوابط و نحوه ثبت - زدهم یابخش  نام و پذیرش ـب

  : التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی  آزمون فارغ

  

 26/3/94مورخ  19171/70براساس بخشنامه شماره 

هـاي   نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعداد موضوع آئین

ه دوره   التحصـیالن م  برتر و فارغ ـراي ورود ـب هـاي   متـاز ب

  :تحصیلی باالتر در دانشگاه آزاد اسالمی 

کلیه حـائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره     :  1بند 

ــر و    ــتعدادهاي برـت ــامل اسـ ــد شـ ــی ارشـ کارشناسـ

ـراي   16التحصیالن ممتاز براسـاس حـداقل معـدل     فارغ ب

راي رشـته   17هاي غیر علوم انسانی و  رشته وم    ـب هـاي عـل

ــدرج در شـیوه  انسـانی و سـای   نامـه اجرایــی   ر شـرایط من

هـاي   براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شـاخص 

راي هـر     10مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت  درصـدي ـب

هاي انتخـابی گـزینش علمـی خواهنـد      محل/یک از رشته

  .شد

پذیرش دانش آموختگان واجـد شـرایط در هـر     : 2بند 

در همان سـال  در سال تحصیلی تنها براي یک بار و فقط 

  .رشته همنام و متجانس امکان پذیر است

ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سـنوات   : 3بند 

شوند مشروط بـه   هاي تحصیلی محسوب نمی جزء نیمسال

هاي تحصیلی براي دوره کارشناسـی   این که تعداد نیمسال

راي دوره کارشناسـی ناپیوسـته      8پیوسته   4نیمسـال و ـب

  .نیمسال بیشتر نشود

دانشجویانی کـه طـول مـدت تحصیلشـان بـه       : 4بند 

ت    (دالیلی خارج از اختیار خود  ماننـد بیمـاري، مأمورـی

ل زایمـان     ) والدین یا همسر، ازدواج و طالق و یـا بـه دلـی

ن       حداکثر دو نیمسال تحصـیلی بـیش از مـدت مجـاز اـی

نامه شود در صورت تأیید کمیسیون مـوارد خـاص    شیوه

  .ین تسهیالت استفاده نمایندتوانند از ا دانشگاه می

ــد  ــش : 5بن ــان  دان ــته (آموختگ ــی ناپیوس ) کارشناس

هایی کـه براسـاس سرفصـل مصـوب طـول مـدت        رشته

نیمسـال تعریـف شـده باشــد     5تحصـیل آنـان حـداقل    

ن  (نامـه برخـوردار شـوند     توانند از مزایاي این آئین می اـی

شـود و   موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشـگاهی نمـی  

  ).مصوب مالك عمل خواهد بود تنها سرفصل

تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شـده   : 6بند 

  .مجاز نیست

سازي شده  دانشجویانی که داراي دروس معادل : 7بند 

  .شوند باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی

داوطلبان مشمول وظیفه عمومی پـذیرش بـدون    :تذکر 

ــته در  ــی ارشــد ناپیوس ــورت  آزمــون دوره کارشناس ص

ــدن   ــه ش ــتپذیرفت ــابه    الزم اس ــرایط را مش ــایر ش س

شدگان با آزمون ایـن دوره دارا بـوده و در موعـد     پذیرفته

ه مـدرك وضـعیت وظیفـه      ،الزم كنام مدار ثبت از جمـل

و شرایط اشاره شده در پیوست شماره  عمومی ارائه کنند

  .این دفترچه راهنما را دارا باشند) 2(

تحصـیالن ممتـاز جهـت    ال نـام فـارغ   نحوه ثبـت ) ب  

  :  برخورداري از امتیاز پذیرش بدون آزمون 

نام از متقاضیان استفاده از امتیاز مذکور نیـز تنهـا    ثبت

ی  نـام   شـود کـه مشـابه ثبـت     به صورت اینترنتی انجام ـم

ی  زمـان و   .باشـد  داوطلبان شرکت در آزمون این دوره ـم

ــت ــونگی ثب ــون    چگ ــدون آزم ــان دوره ب ــام از داوطلب ن

  .متعاقباً اعالم خواهد شد 96سی ارشد سال کارشنا
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17 

 

  ) : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف : بخش دوازدهم 

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -1

  تعداد اقساط  کارمزد  »ریالبه «مبلغ تسهیالت   عنوان وام  ردیف

  5000000: مجرد   مسکن  1
  7000000: متأهل 

  )ماهه 12(یک ساله   % 5/2

  قسط در حین تحصیل 20  % 5/2  ریال 12000000  ضروري  2
  قسط در طول یک ترم 4حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  کوتاه مدت  3
  تحصیلقسط در حین  20حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  میان مدت  4
  ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  بلند مدت  5
  قسط حین تحصیل 20  % 5/2  15000000  قرض الحسنه ازدواج  6

  الحسنه تحصیل قرض  7
  5000000: مجرد 
  6000000: متأهل 

  ماه متوالی در طول تحصیل 9  % 5/2

  : وق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صند -2

  : تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -2-1

  مقاطع تحصیلی  عنوان وام  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  از فراغت از تحصیلماه بعد  60حداکثر   % 4  5000000  کاردانی  بلند مدت شهریه  1

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  5000000  کارشناسی   بلند مدت شهریه  2
  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  10000000  کارشناسی ارشد   بلند مدت شهریه  3

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   % 4  25000000  دکتري تخصصی   بلند مدت شهریه  4

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران  -2-2

  مقاطع تحصیلی  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 60حداکثر   % 14  25000000  کارشناسی   1

  ماه 60حداکثر   % 14  50000000  کارشناسی ارشد     2

  ماه 60حداکثر   % 14  100000000  دکتري   3

   :یالت ازدواج دانشجویی اعطاي تسه -2-3

  هاي عامل بانک  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 36  % 11  100000000  پست بانک  1

  ماه 36  % 4  100000000  کارآفرینی امید   2

  : اعطاي پوشش بیمه اجباري حوادث دانشجویی -3

  »ریال«سقف تعهد   کارمزد  ردیف

  ریال پنجاه میلیون  50000000  ی ناشی از حادثه تا سقفهاي پزشک جبران هزینه  1

ناشی از ) کلی یا جزئی(جبران هزینه نقص عضو   2
  حادثه تا سقف 

  دویست میلیون ریال  200000000

  دویست میلیون ریال  200000000  جبران هزینه فوت ناشی از حادثه  3
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  96نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  فرم ثبت

  نویس اطالعات فردي پیش

1-  نام:      2- خانوادگی  نام:      

3-  نام پدر:      4- د  تاریخ   سال  ماه  روز   :تول

      :کد محل تولد  -5
  6-  شماره شناسنامه:      

7- سري و سریال شناسنامه :          /      

8- محل صدور شناسنامه  کد :    9-  شماره ملی :      

10-  زن   :جنس   مرد  11-  دین :      12 -  مذهب :    

ن/ عراق / ترکیه / پاکستان /  افغانستان: از اتباع خارجی  - 13   .هستم  سایر کشورها / هند/ لبنا

  : طلب چپ دست هستم داو  - 14          :  رقمی اتباع خارجی  12محل درج کد پیگیري 

15-  شماره تلفن ثابت:      16-  پیش شماره شهرستان:      

      :پست الکترونیک  -18      :شماره تلفن همراه  -17

19 - آدرس محل سکونت:      

20-  استان محل سکونت:      21 -  ستی ده رقمیپ د        :ک

22 -  وضعیت خدمت  وظیفــه:          

  آزاده یا همســر و فرزنـــد / جهادگـــر رزمنده /  بسیجی فعــال /    رزمنـــده   :نوع سهمیــه  - 23

ال %  25همسر یا فرزند جانباز/     ان جانباز  شاهد /  به با

د رهگیري  -24           :ک

ـه ناشنوا نی/ نابینــاي مطلق / ها  معلول جسمی و حرکتی بجز دست/  ناشنـواي مطلق   :وضعیت جسمی  -25   م

سمی و حرکتی اندام   نابینا  نیمه/ هاي فوقانی  معلول ج

 26-  فایل تصویر عکس:  

  

  

  

    

    
  

  96نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  فرم ثبت

ی پیش   نویس اطالعات آزمون

    صحیح    اعشار    

        /        :معدل مقطع کارشناسی  -27

28-  کد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی صادر کننده مدرك:        

 29-  انگلیسی   : ارجه خزبان / آلمانی / فرانسه    

30-  د           : مجموعه امتحانیک

31 -  د           : حوزه امتحانی ک
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

    گشٍُ  ػلَم پضؿىی

پشػتاسي  -  1100

صثبى-6سٍاى پشػتبسي،            -5ثْذاؿت خبهؼِ،            -4ثْذاؿت هبدساى ٍ ًَصاداى،            -3وَدوبى،            -2خشاحي،            -داخلي -1

ػوَهي اًگليؼي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

رشاحی- پشػتاسي داخلی  10405422222           

           10406222422 پشػتاسي ػالهت راهؼِ

           10407242222 پشػتاسي وَدواى

           10408222242 سٍاى پشػتاسي

ػن ؿٌاػی  -  1200

صثبى ػوَهي-4ؿيوي ػوَهي،            -3صيؼت ؿٌبػي،            -2ثيَؿيوي ػوَهي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             106031111 ػن ؿٌاػی

هذیشیت خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی  -  1300

وليبت ثْذاؿت ػوَهي-6وليبت هذيشيت،            -5التلبد والى،            -4التلبد خشد،            -3آهبس،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           10109221142 هذیشیت خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی

ػلَم تْذاؿتی دس تغزیِ  -  1310

صثبى اًگليؼي ػوَهي-4فيضيَلَطي،            -3ثيَؿيوي ػوَهي،            -2تغزيِ اػبػي ٍ تغزيِ وبسثشدي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             101124222 ػلَم تْذاؿتی دس تغزیِ

ػلَم تغزیِ  -  1320

صثبى اًگليؼي ػوَهي-4فيضيَلَطي،            -3ثيَؿيوي ػوَهي،            -2تغزيِ اػبػي ٍ تغزيِ وبسثشدي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             110014222 ػلَم تغزیِ
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

ػلَم ٍ صٌایغ غزایی  -  1340

صثبى-5وٌتشل ويفي هَاد غزايي،            -4تىٌَلَطي هَاد غزايي،            -3ؿيوي هَاد غزايي،            -2هيىشٍثيَلَطي هَاد غزايي،            -1

اًگليؼي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1071522332 تْذاؿت ٍ ایوٌی هَاد ػزایی

            1100422332 ػلَم ٍ صٌایغ غزایی

            1100622332 ػلَم ٍ صٌایغ غزایی گشایؾ وٌتشل ویفی ٍ تْذاؿتی

آهَصؽ تْذاؿت  -  1350

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ تىٌَلَطي آهَصؿي-5سٍاًـٌبػي،            -4ثْذاؿت ػوَهي،            -3خبهؼِ ؿٌبػي،            -2صثبى ػوَهي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1011122323 آهَصؽ تْذاؿت

تْذاؿت هحیظ  -  1360

ؿيوي ٍ-5تلفيِ فبضالة،            -4تلفيِ آة،            -3اًتمبل ٍ تَصيغ آة ٍ خوغ آٍسي فبضالة،            -2،            (ّيذسٍليه)آة ٍ فبضالة-1

صثبى اًگليؼي-9وليبت ثْذاؿت هحيظ،            -8هَاد صائذ خبهذ،            -7آلَدگي َّا ٍ وٌتشل آى،            -6هيىشٍثيَلَطي آة ٍ فبضالة،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        10704121112121 تْذاؿت هحیظ

ًظاست تش اهَس داسٍیی  -  1400

صثبى اًگليؼي ػوَهي-5فبسهبػيَتيىغ،            -4وٌتشل هيىشٍثي داسٍّب،            -3وٌتشل فيضيىَ ؿيويبيي داسٍّب،            -2داسٍؿٌبػي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1030432212 ًظاست تش اهَس داسٍیی

تیَؿیوی تالیٌی  -  1410

صثبى اًگليؼي-4ؿيوي آلي ٍ ػوَهي،            -3هَلىَلي،            -صيؼت ؿٌبػي ػلَلي-2ثيَؿيوي ػوَهي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             112016222 تیَؿیوی تالیٌی

20
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

ؿیوی داسٍیی  -  1415

ثيَؿيوي-5صيؼت ؿٌبػي،            -4ؿيوي تدضيِ،            -3ؿيوي آلي،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1071811111 ؿیوی داسٍیی

هزوَػِ ؿیوی  -  3590

،( ، خذاػبصي ٍ ؿٌبػبيي تشويجبت آلي ٍ وبسثشد عيف ػٌدي دس ؿيوي آلي 3 ، 2 ، 1دسٍع آلي   )ؿيوي آلي -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ؿيوي وبسثشدي-6 ٍ تدضيِ دػتگبّي،            1ٍ2ؿيوي تدضيِ -5،            1ٍ2ؿيوي هؼذًي -4،            1ٍ2ؿيوي فيضيه -3   

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           30328131130 ؿیوی داسٍیی

    گشٍُ  داهپضؿىی

اًگل ؿٌاػی داهپضؿىی  -  9129

،(وشهْبي پْي)اكَل وشم ؿٌبػي داهپضؿىي-3،            (وشهْبي گشد)اكَل وشم ؿٌبػي داهپضؿىي-2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اكَل سٍؿْبي تـخيق آلَدگيْبي اًگلي-6اكَل حـشُ ؿٌبػي داهپضؿىي،            -5اكَل ته يبختِ ؿٌبػي داهپضؿىي،            -4

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           10507111111 اًگل ؿٌاػی داهپضؿىی

تافت ؿٌاػی داهپضؿىی  -  9130

آًبتَهي داهپضؿىي-4ثبفت ؿٌبػي داهپضؿىي،            -3خٌيي ؿٌبػي داهپضؿىي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             105221153 تافت ؿٌاػی داهپضؿىی

لاسس ؿٌاػی داهپضؿىی  -  9131

ايوٌي ؿٌبػي-4هيىشٍة ؿٌبػي ػوَهي،            -3لبسذ ؿٌبػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             105082411 لاسس ؿٌاػی داهپضؿىی
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

فیضیَلَطي داهپضؿىی  -  9132

ثيَؿيوي-4فيضيَلَطي،            -3آًبتَهي ٍ ثبفت ؿٌبػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             105152242 فیضیَلَطي داهپضؿىی

تاوتشي ؿٌاػی داهپضؿىی  -  9133

ٍيشٍع ؿٌبػي-4ايوٌي ؿٌبػي ٍ لبسذ ؿٌبػي،            -3ثبوتشي ؿٌبػي ػوَهي ٍاختلبكي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             105362421 تاوتشي ؿٌاػی داهپضؿىی

تْذاؿت ٍوٌتشل ویفی هَاد غزایی  -  9134

ؿيوي هَاد غزايي،-4اكَل ًگْذاسي هَاد غزايي،            -3هيىشٍة ؿٌبػي هَاد غزايي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

وليبت ثْذاؿت ٍ وٌتشل ويفي هَاد غزايي-5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1053711111 تْذاؿت ٍ وٌتشل ویفی هَاد غزایی

پیـگیشي تیواسیْاي داهی  -  9135

ٍيشٍع-5ثبوتشي ؿٌبػي،            -4هَلىَلي،            -ثيَؿيوي ٍ ثيَلَطي ػلَلي -3ايوًََلَطي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ؿٌبػي ٍ اًگل ؿٌبػي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            1050424222 پیـگیشي تیواسیْاي داهی

تْذاؿت آتضیاى  -  9138

هيىشٍة ؿٌبػي ػوَهي،-5تىثيش ٍ پشٍسؽ آثضيبى،            -4صيؼت ؿٌبػي،            -3خبًَس ؿٌبػي،            -2صثبى اًگليؼي،            -1

ثْذاؿت آثضيبى-6

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           10524211333 تْذاؿت آتضیاى
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

    گشٍُ  ػلَم اًؼاًی

رغشافیاي پضؿىی  -  2100

خفشافيبي پضؿىي،-5هتَى تخللي،            -4هجبًي هحيظ صيؼت،            -3هجبًي خغشافيبي اًؼبًي،            -2هجبًي خغشافيبي عجيؼي،            -1

ثْذاؿت ػوَهي-6       

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21538112131 رغشافیاي پضؿىی

هزوَػِ صتاى ٍ ادتیات ػشب  -  2110

تشخوِ ٍ اػشاة گزاسي-5تبسيخ ادثيبت،            -4،            (ثالغت)هؼبًي ٍ ثيبى ٍ ثذيغ-3كشف ٍ ًحَ،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تشخوِ اص ػشثي ثِ فبسػي ٍ ثبلؼىغ-6هتَى ادثي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           20203132244 هتشروی  صتاى  ػشتی

           20205144332 صتاى ٍ ادتیات ػشب

صتاًـٌاػی  -  2120

صثبى ؿٌبػي-3دػتَس صثبى فبسػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي يب فشاًؼِ،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

              20394233 صتاًـٌاػی

هزوَػِ ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی  -  2130

اكَل تفؼيش ػىغ ّبي َّايي ٍ-4سيبضيبت ٍ آهبس احتوبالت،            -3ؿٌبخت ٍ اسصيبثي هحيظ صيؼت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ّيذسٍاللين-6هجبًي خغشافيبي عجيؼي ٍ ػيؼتن اعالػبت خفشافيبيي،            -5ػٌدؾ اص دٍس،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21525323322 ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی

هغالؼات-  ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی 

آب ٍ خان

21543323322           

هغالؼات-  ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی 

ؿْشي ٍ سٍػتایی

21544323322           

- ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی 

هذیشیت هخاعشات هحیغی

21545323322           

- ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اعالػات رغشافیایی 

َّاؿٌاػی هاَّاسُ اي

21546323322           
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

(سُ)ؿٌاخت اًذیـِ ّاي اهام خویٌی  -  2140

،(ثذايِ الحىوِ  )فلؼفِ -3،            (ع)ٍاليت فميِ اهبم خويٌي ٍ هجحث ٍاليت فميِ اص وتبة الجيغ حضشت اهبم -2ادثيبت فبسػي،            -1

1وفبيِ االكَل خلذ -7،            (وتبة خْبد ، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌىش  )تحشيش الَػيلِ -6هٌغك،            -5،            (تلخيق االلْيبت  )والم -4

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

(سُ) ؿٌاخت اًذیـِ ّاي اهام خویٌی  204421322232          

هزوَػِ ػلَم لشآى ٍحذیج  -  2150

ػلَم ثالغت-5ػلَم حذيث،            -4تفؼيش ٍ ػلَم لشآى،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ػلَم  لشآى  ٍ حذیج-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  2040524433            

            2044524343 ػلَم حذیج

            2044924433 ػلَم لشآى ٍ حذیج

ًْذ الثالغِ-  ػلَم حذیج  2045824433            

اصَل الذیي ٍ هؼاسف ػلَي-  ًْذ الثالغِ  2047824343            

ػلَم استثاعات ارتواػی  -  2160

ؿٌبخت ٍػبيل استجبط خوؼي ، ًظشيِ ّبي استجبط اختوبػي ، استجبط ثيي الوللي ، )هجبًي ولي استجبط خوؼي -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

،(خجشًَيؼي ، گضاسؽ خجشي ٍؿيَُ ًگبسؽ فبسػي ) اكَل سٍصًبهِ ًگبسي -3،            (هخبعجبى استجبعبت خوؼي ٍ آثبس اختوبػي استجبعبت 

وبسثشد آهبس ٍسٍؽ تحميك-5تبسيخ هؼبكش ايشاى ٍ خْبى ٍ هؼبيل ثيي الوللي هْن هؼبكش،            -4

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            2051712121 ػلَم استثاعات ارتواػی

            2054412121 هغالؼات فشٌّگی ٍ سػاًِ

            2109412121 استثاعات فشٌّگی

صتاًْاي  تاػتاًی ایشاى  -  2170

آسا ٍ ػمبيذ-4تبسيخ ايشاى پيؾ اص اػالم،            -3صثبًْبي ايشاى پيؾ اص اػالم،            -2،            (اًگليؼي يبفشاًؼِ يبآلوبًي )صثبى تخللي -1

(فشٌّگ)

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             210961111 صتاًْاي  تاػتاًی ایشاى

فمِ ؿافؼی  -  2180

اكَل-4فمِ،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

فمِ ؿافؼی-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  204212443             
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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هزوَػِ فلؼفِ  -  2190

سيبضيبت-6فلؼفِ ػوَهي،            -5هٌغك ػوَهي،            -4فلؼفِ اػالهي،            -3فلؼفِ غشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ػوَهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21002111000 فلؼفِ

           21097100211 هٌغك

هزوَػِ ادیاى ٍػشفاى  -  2200

اديبى-4ػشفبى اػالهي،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ادیاى  ٍ ػشفاى-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  204012434             

             204112342 ػشفاى  اػالهی

             204572434 تصَف ٍ ػشفاى اػالهی

هزوَػِ اهَس فشٌّگی  -  2210

هذيشيت-5آهبس ٍ سٍؽ تحميك،            -4ًظشيِ ّبي فشٌّگي،            -3تئَسي ّبي ػبصهبى ٍ هذيشيت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

فشٌّگ ٍ ٌّش ايشاى ٍ خْبى-6ًْبدّبي فشٌّگي دس ايشاى،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت اهَس فشٌّگی-  اهَس فشٌّگی  21240233333           

           21241233333 اهَس فشٌّگی ـ تشًاهِ سیضي اهَس فشٌّگی

هزوَػِ ایشاًـٌاػی  -  2220

خغشافيبي-5صثبى ػشثي،            -4تبسيخ توذى ٍ فشٌّگ ايشاى صهيي،            -3صثبى ٍادثيبت فبسػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تبسيخ اػالم-6ؿْشي ٍ هٌغمِ اي ايشاى،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21126232212 ایشاًـٌاػی گشایؾ ایشاًـٌاػی ػوَهی

تاسیخ-  ایشاًـٌاػی گشایؾ ایشاًـٌاػی  21127232212           

فشٌّگ هشدم، آداب ٍ- ایشاًـٌاػی گشایؾ ایشاًـٌاػی

سػَم ٍ هیشاث فشٌّگی

21128232212           
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ تاسیخ  -  2230

تبسيخ ايشاى-6تبسيخ خْبى،            -5تبسيخ اػالم،            -4تبسيخ ايشاى ثبػتبى،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

دٍسُ اػالهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تاسیخ ایشاى تاػتاى-  تاسیخ  21108222111           

           21114222121 تاسیخ اًمالب اػالهی

           21116211112 تاسیخ  فشٌّگ ٍ توذى اػالهی

تاسیخ ػوَهی رْاى- تاسیخ  21118221112           

تاسیخ اػالم- تاسیخ  21119221112           

تاسیخ ایشاى اػالهی- تاسیخ  21120221112           

هغالؼات خلیذ فاسع-  تاسیخ  21122221112           

هغالؼات آػیاي هشوضي ٍ لفماص-  تاسیخ  21123221112           

اػٌاد ٍ هذاسن آسؿیَي ٍ ًؼخِ ؿٌاػی-  تاسیخ  21124221112           

           21132221112 تاسیخ تـیغ

آهَصؽ صتاى سٍػی  -  2231

صثبى تخللي-2صثبى ػوَهي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

               2039723 آهَصؽ صتاى سٍػی

هزوَػِ تاسیخ ٍفلؼفِ ػلن  -  2240

وليبت فشٌّگ ٍتوذى-7ػشثي،            -6سيبضيبت،            -5فيضيه،            -4هٌغك،            -3فلؼفِ،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اػالهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          210031222200 فلؼفِ ػلن

          211332002333 تاسیخ ػلن گشایؾ سیاضی دس رْاى اػالم

          211342002333 تاسیخ ػلن گشایؾ ًزَم دس رْاى اػالم

          211352002333 تاسیخ ػلن گشایؾ فیضیه ٍ فٌاٍسي دس رْاى اػالم

          211362002333 تاسیخ ػلن گشایؾ عة ٍ داسٍػاصي دس رْاى اػالم

هزوَػِ تشتیت تذًی ٍػلَم ٍسصؿی  -  2250

سؿذ ٍ-5فيضيَلَطي ٍسصؿي،            -4اكَل ٍ هجبًي تشثيت ثذًي،            -3آهبسٍػٌدؾ ٍاًذاصُ گيشي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

سٍاًـٌبػي ػوَهي ٍسؿذ-8آًبتَهي ٍحشوت ؿٌبػي،            -7هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي دس تشثيت ثذًي،            -6تىبهل ٍ يبدگيشي حشوتي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت تاصاسیاتی دس ٍسصؽ- هذیشیت ٍسصؿی 2142132212412         
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         2142232212412 هذیشیت ٍسصؿی

         2142332242121 فیضیَلَطي ٍسصؿی

         2142432224112 سفتاس حشوتی

فیضیَلَطي فؼالیت تذًی ٍ-  فیضیَلَطي ٍسصؿی 

تٌذسػتی

2143532242121         

تغزیِ ٍسصؽ-  فیضیَلَطي ٍسصؿی  2143632242121         

         2143732221142 آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ حشوات اصالحی

فیضیَلَطي فؼالیت ٍسصؿی تالیٌی-  فیضیَلَطي ٍسصؿی  2144032242121         

هذیشیت اهاوي ٍ تاػیؼات ٍسصؿی-  هذیشیت ٍسصؿی  2144132212412         

هذیشیت اٍلات فشاغت ٍسصؿْاي-  هذیشیت ٍسصؿی 

تفشیحی

2144232212412         

هذیشیت ساّثشدي دس ػاصهاى ّاي-  هذیشیت ٍسصؿی 

ٍسصؿی

2144332212412         

فیضیَلَطي فؼالیت ٍسصؿی هحض-  فیضیَلَطي ٍسصؿی  2144432242121         

هذیشیت سػاًِ ّاي ٍسصؿی-  هذیشیت ٍسصؿی  2144532212412         

هذیشیت سٍیذادّاي ٍسصؿی-  هذیشیت ٍسصؿی  2144632212412         

         2144732222114 سٍاًـٌاػی ٍسصؿی

حشوات-  آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ حشوات اصالحی 

اصالحی

2145332221142         

اهذادگش-  آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ حشوات اصالحی 

ٍسصؿی

2145432221142         

فیضیَلَطي ٍسصؿی واستشدي-  فیضیَلَطي ٍسصؿی  2145532242121         

سؿذ حشوتی-  سفتاس حشوتی  2145632224112         

یادگیشي ٍ وٌتشل حشوتی-  سفتاس حشوتی  2145732224112         

آهَصؽ تشتیت تذًی-  سفتاس حشوتی  2146932224112         

         2147132222141 تیَهىاًیه ٍسصؿی

هزوَػِ رغشافیا  -  2260

هجبًي-5هجبًي خغشافيبي ؿْشي ٍسٍػتبيي،            -4هجبًي خغشافيبي اًؼبًي،            -3فلؼفِ خغشافيب،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اكَل ٍ سٍؽ ّبي ثشًبهِ-9هجبًي خغشافيبي ػيبػي ٍايشاى،            -8آهبس،            -7خبرثِ ّبي تَسيؼتي ايشاى،            -6خغشافيبي عجيؼي،            

سيضي هٌغمِ اي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        21501222300100 رغشافیاٍتشًاهِ  سیضي ؿْشي

        21506221110230 رغشافیاي  ػیاػی

        21518221300200 رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي سٍػتایی

        21532321123100 رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي گشدؿگشي

        21537210220103 تشًاهِ سیضي آهایؾ ػشصهیي

(اوَتَسیؼن) عثیؼت گشدي  21539321123100        

ّیذسٍ طئَهَسفَلَطي دس تشًاهِ-  طئَهَسفَلَطي 

سیضي هحیغی

21540210031210        

(اللین ؿٌاػی) آب ٍ َّا ؿٌاػی  21541210031210        

تشًاهِ سیضي هحیغی-  طئَهَسفَلَطي  21547210031210        

آهایؾ ؿْشي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي ؿْشي  21548222300100        

هحیظ صیؼت ؿْشي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي ؿْشي  21549222300100        

27

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

تْؼاصي ٍ ًَػاصي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي ؿْشي 

ؿْشي

21550222300100        

تشًاهِ سیضي هؼىي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي ؿْشي  21551222300100        

تشًاهِ سیضي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي گشدؿگشي 

گشدؿگشي هٌغمِ اي

21553321123100        

تشًاهِ سیضي-  رغشافیا ٍ تشًاهِ سیضي گشدؿگشي 

فضایی هزتوغ ّاي گشدؿگشي

21561321123100        

        21564213030100 هخاعشات هحیغی

هزوَػِ حؼاتذاسي ٍهذیشیت هالی  -  2270

هذيشيت-6سيبضي ٍآهبس،            -5حؼبثشػي،            -4حؼبثذاسي كٌؼتي،            -3حؼبثذاسي هبلي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

التلبدخشدٍوالى-8هذيشيت سيؼه ٍػشهبيِ گزاسي،            -7هبلي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         2124521003432 هذیشیت هالی

         2130123223200 حؼاتذاسي

         2130222233000 حؼاتشػی

هزوَػِ حمَق  -  2280

هتَى فمِ،-5آييي دادسػي هذًي،            -4حمَق تدبست،            -3حمَق هذًي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي يب فشاًؼِ،            -1

حمَق اػبػي،-10حمَق اداسي،           -9حمَق ثيي الولل ػوَهي،            -8حمَق خضاي اختلبكي،            -7حمَق خضاي ػوَهي،            -6

هتَى تخللي-15اكَل فمِ،           -14آييي دادسػي ويفشي،           -13حمَق ثيي الولل خلَكي،           -12،           (تؼْذات  )حمَق هذًي -11

حمَق هبليِ ٍ هجبًي ػلن التلبد-17حمَق ثجت اػٌبد ٍاهالن،           -16ػشثي،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

2045913103000000000003 فمِ ٍ حمَق التصادي

2080420000002010100000 حمَق  تیي  الولل

2080510001220000020000 حمَق  رضا ٍ رشم  ؿٌاػی

2080713111000000000000 حمَق  خصَصی

2080810000001221000000 حمَق  ػوَهی

2082322200001000100000 حمَق تزاست تیي الولل

2083523102010000000030 حمَق حثت اػٌاد ٍ اهالن

2083723023110000012000 هؼاسف اػالهی ٍ حمَق گشایؾ حمَق خاًَادُ

2083810003220000003200 فمِ ٍ حمَق رضا

التصادي-  حمَق هالی  2084024302000000000003

2084614302000000000003 حمَق التصادي
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ سٍاًـٌاػی  -  2290

آػيت ؿٌبػي سٍاًي،-4آهبس ٍ سٍؽ تحميك،            -3سٍاًـٌبػي وَدوبى اػتثٌبيي ٍ هشضي وَدن،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ًظشيِ ّبي سؿذ ٍ ؿخليت-7سٍاًؼٌدي ٍآصهًَْبي سٍاًـٌبختي،            -6سٍاًـٌبػي ػوَهي،            -5     

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          207013221411 سٍاًـٌاػی  تالیٌی

          207023221411 سٍاًـٌاػی  تشتیتی

          207033221411 سٍاًـٌاػی  ؿخصیت

          207053221411 سٍاًـٌاػی ػوَهی

(سٍاًؼٌزی) ػٌزؾ ٍ اًذاصُ گیشي  207083221411          

سٍاًـٌاػی هخثت گشا-  سٍاًـٌاػی اػالهی  207153221411          

          207263221411 سٍاًـٌاػی صٌؼتی ٍ ػاصهاًی

ػمة هاًذگاى) سٍاًـٌاػی ٍ آهَصؽ وَدواى اػتخٌائی

(رٌّی

207273221411          

هزوَػِ صتاى  آلواًی  -  2300

ادثيبت-5صثبى ؿٌبػي،            -4هْبست خَاًذى ٍ دسن هتي،            -3دػتَس صثبى آلوبًي،            -2ٍاطگبى ٍ اكغالحبت،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            2033211221 آهَصؽ  صتاى  آلواًی

            2033411212 صتاى ٍ ادتیات آلواًی

هزوَػِ صتاى اًگلیؼی  -  2310

ًظشيِ ّبي تشخوِ، صثبى ؿٌبػي، ادثيبت-4،            (ادثيبت اًگليؼي)صثبى تخللي -3،            (آهَصؽ صثبى)صثبى تخللي-2صثبى ػوَهي،            -1

فبسػي، تشخوِ هتَى

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             203113030 صتاى  ٍادتیات  اًگلیؼی

             203123300 آهَصؽ  صتاى  اًگلیؼی

             203153003 هتشروی  صتاى  اًگلیؼی

هزوَػِ صتاى فشاًؼِ  -  2320

ًمذٍتئبتش،-4آٍاؿٌبػي،ٍاطُ ؿٌبػي،اهثبل ٍتؼجيشات،            -3دسن هفَْم هتَى ًٍگبسؽ،            -2،            1ٍ2ٍ3ٍ4گشاهش -1

صثبى ؿٌبػي فشاًؼِ،-8تشخوِ فشاًؼِ ثِ فبسػي،            -7تشخوِ فبسػي ثِ فشاًؼِ،            -6،            20تب16لشٍى )ؿؼشٍادثيبت )-5

ًگبسؽ-9

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        20322532000055 آهَصؽ  صتاى  فشاًؼِ

        20323532004400 هتشروی  صتاى  فشاًؼِ

ادتی- صتاى ٍادتیات فشاًؼِ 20395532550000        
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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هزوَػِ صتاى ٍادتیات فاسػی  -  2330

،(تبسيخ ادثيبت ، فٌَى ادثي ، دػتَس صثبى )وليبت هؼبئل ادثي -4ًثش فبسػي،            -3ًظن فبسػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ػشثي-5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            2010124442 صتاى  ٍادتیات  فاسػی

ادتیات تغثیمی-  صتاى ٍ ادتیات فاسػی  2010614442            

ادتیات وَدن ٍ ًَرَاى-  صتاى ٍ ادتیات فاسػی  2010914442            

            2011324442 آهَصؽ صتاى فاسػی تِ غیش فاسػی صتاًاى

ادتیات پایذاسي- صتاى ٍ ادتیات فاسػی 2011514442            

هزوَػِ ػلَم ارتواػی  -  2340

هفبّين ٍ اكَل هىبتت هشدم ؿٌبػي،-4ًظشيِ ّبي خبهؼِ ؿٌبػي،            -3سٍؽ تحميك،            -2صثبى ػوَهي ٍ تخللي اًگليؼي،            -1

حَصُ-8آهبس ٍ سيبضي،            -7هفبّين حَصُ ّبي هختلف خبهؼِ ؿٌبػي،            -6خوؼيت ؿٌبػي ٍ هفبّين اًؼبًي خوؼيت ؿٌبػي،            -5    

اكَل ٍ هجبًي تشثيت-9،            ...سٍاًـٌبػي ػوَهي ، خبًَادُ ٍ تحَالت آى ، حمَق صى دس اػالم ، تغييشات اختوبػي ٍ : تخللي هغبلؼبت صًبى ؿبهل 

هفبّين ٍ حَصُ ّبي هغبلؼبت فشٌّگي-11هجبًي سٍاًي اختوبػي تشثيت ثذًي ٍ ٍسصؽ،           -10ثذًي،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

      2049822200200003 هغالؼات فشٌّگی

      2051224200020000 پظٍّؾ  ػلَم  ارتواػی

      2051822200003000 هغالؼات صًاى ـ صى ٍ خاًَادُ

حمَق صى دس اػالم-  هغالؼات صًاى 2052022200003000      

هشدم ؿٌاػی-  ػلَم ارتواػی  2052922230000000      

راهؼِ ؿٌاػی- ػلَم ارتواػی  2053222200300000      

روؼیت ؿٌاػی- ػلَم ارتواػی  2053322203000000      

      2054222200300000 راهؼِ ؿٌاػی اًمالب اػالهی

      2142021200000220 راهؼِ ؿٌاػی ٍسصؿی

هزوَػِ ػلَم التصادي  -  2350

هدوَػِ دسٍع-6التلبدوالى،            -5التلبدخشد،            -4آهبس ٍالتلبدػٌدي،            -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اًشطي-7،            (تدبست ثيي الولل،هبليِ ثيي الولل،ثخؾ ػوَهي،پَل ٍثبًىذاسي،التلبد اػالهي)تخللي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          209072224430 التصاد ٍ تزاست الىتشًٍیه

          209122224430 تَػؼِ  التصادي  ٍ تشًاهِ سیضي

          209142224430 ػلَم  التصادي

          209252224430 تشًاهِ سیضي ػیؼتوْاي التصادي

          209263224432 التصاداًشطي

          209272224430 التصاد اػالهی

          209292224430 تاًىذاسي اػالهی
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صیؼت اخالق اػالهی  -  2355

حمَق ٍ صيؼت اخاللي،-5صيؼت ؿٌبػي ػوَهي،            -4صثبى فبسػي،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

خٌجِ ّبي فلؼفي ٍ ديٌي اخالق-7فمِ ٍ فلؼفِ اػالهي،            -6

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          206371111111 صیؼت اخالق اػالهی

1هزوَػِ ػلَم تشتیتی   -  2360

اكَل ٍ-5آهبس ٍ سٍؽ ّبي تحميك،            -4سٍؽ ّب ٍ فٌَى تذسيغ،            -3سٍاًـٌبػي تشثيتي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تؼلين-9تىٌَلَطي آهَصؿي،            -8همذهبت ثشًبهِ سيضي دسػي ٍآهَصؿي،            -7هذيشيت آهَصؿي،            -6فلؼفِ تؼلين ٍ تشثيت،            

(آساء تشثيتي فالػفِ اػالم ٍغشة)ٍتشثيت اػالهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        20603222221310 تشًاهِ سیضي دسػی

        20608224200240 تىٌَلَطي آهَصؿی

تشًاهِ سیضي آهَصؿی-  ػلَم  تشتیتی  20614223221310        

تؼلین ٍ تشتیت-  تاسیخ ٍ فلؼفِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

اػالهی

20619222230103        

        20634221322100 تحمیمات آهَصؿی

آهَصؽ تضسگؼاالى-  ػلَم تشتیتی  20652122101220        

        21212212223210 هذیشیت  آهَصؿی

2هزوَػِ ػلَم تشتیتی   -  2370

سٍؽ ّب ٍ فٌَى تذسيغ دس همبعغ پيؾ دثؼتبًي ٍ اثتذايي،-3هجبًي ٍ اكَل آهَصؽ ٍ پشٍسؽ،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

همذهبت ثشًبهِ سيضي آهَصؿي ٍ دسػي ثب تأويذ ثش همبعغ پيؾ دثؼتبًي ٍ اثتذايي،-5آهبس ٍ سٍؽ ّبي تحميك دس ػلَم تشثيتي،            -4

سٍاًـٌبػي سؿذ-6

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اتتذائی-  ػلَم تشتیتی  20622111111           

           20623111111 ػلَم تشتیتی ـ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیؾ دتؼتاًی

هزوَػِ ػلَم ػیاػی ٍسٍاتظ تیي الولل  -  2380

اكَل سٍايظ ثيي الولل ٍػبصهبًْبي ثيي الوللي،-3خبهؼِ ؿٌبػي ػيبػي ٍثٌيبًْبي ػلن ػيبػت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تحَالت ػيبػي ٍاختوبػي ايشاى اص كفَيِ تباهشٍص،-6اًذيـِ ّبي ػيبػي دس ايشاى ٍاػالم،            -5اًذيـِ ّبي ػيبػي دس غشة،            -4

تبسيخ سٍاثظ ثيي الولل-8هؼبئل ػيبػي ٍالتلبدي وـَسّبي دسحبل تَػؼِ،            -7

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         2081011311122 سٍاتظ تیي  الولل

         2081212121311 ػلَم  ػیاػی

         2081613034111 اًذیـِ ػیاػی دس اػالم
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هزوَػِ ػلن اعالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی  -  2390

آهبس ٍ-4آؿٌبيي ثب فٌبٍسي اعالػبت ٍ استجبعبت،            -3هجبًي ٍ سٍؽ ّبي آهَصؽ ػَاد اعالػبتي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هشخغ-8هذيشيت وتبثخبًِ ّب ٍ هشاوض اعالع سػبًي،            -7آؿٌبيي ثب هذيشيت داًؾ،            -6ػبصهبًذّي هٌبثغ،            -5سٍؽ تحميك،            

فشاّن-12آؿٌبيي ثب ػلن ػٌدي،           -11پبيگبُ ّبي اعالػبتي،           -10ًشم افضاسّبي وتبثخبًِ اي،           -9ؿٌبػي ػوَهي ٍ تخللي،            

هَاد ٍ خذهبت ثشاي وَدوبى ٍ ًَخَاًبى-14اكَل وبس هشخغ،           -13آٍسي ٍ تَػؼِ هدوَػِ،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت وتاتخاًِ ّاي- ػلن اعالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی

داًـگاّی

2171322222222002200   

هغالؼات وتاتخاًِ ّاي- ػلن اعالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی

ػوَهی

2171422320012000022   

هذیشیت اعالػات- ػلن اعالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی 2171522222200220000   

هذیشیت وتاتخاًِ ّاي-  ػلن اعالػات ٍ داًؾ ؿٌاػی 

دیزیتال

2171822222200220000   

هزوَػِ فمِ ٍهثاًی حمَق اػالهی  -  2400

حمَق تدبست-5اكَل فمِ،            -4فمِ،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

فمِ  ٍهثاًی  حمَق  اػالهی-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  2040712430            

            2045012432 فمِ ٍ حمَق خصَصی

            2083924430 فمِ هماسى ٍ حمَق رضاي اػالهی

هزوَػِ فلؼفِ ٍوالم اػالهی  -  2410

هٌغك-4فلؼفِ ٍ والم اػالهي،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             204102343 فلؼفِ  ٍ حىوت  اػالهی

فلؼفِ اػالهی-  فلؼفِ ٍ والم اػالهی  204262343             

فلؼفِ ٍ حىوت اػالهی-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  204322343             

والم اػالهی-  فلؼفِ ٍ والم اػالهی  204392343             

هزوَػِ هحیظ صیؼت  -  2420

هجبًي حمَق،-5آلَدگي ّبي هحيظ صيؼت،            -4سٍؽ ّبي آهبسي،            -3ؿٌبخت هحيظ صيؼت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اكَل ٍسٍؿْبي-9اكَل ٍهفبّين آهَصؽ هحيظ صيؼت،            -8وليبت حمَق هحيظ صيؼت،            -7همذهبت حمَق ثيي الولل،            -6         

آهبس ٍ سٍؽ ّبي تحليل ػيؼتن ّب-12هجبًي هذيشيت،           -11اوَلَطي ػوَهي،           -10ثشًبهِ سيضي دسػي،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت هحیظ صیؼت-  هحیظ صیؼت  21189330200000222     

تشًاهِ سیضي هحیظ صیؼت-  هحیظ صیؼت  21192330200000222     
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96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

آهَصؽ هحیظ صیؼت-  هحیظ صیؼت  21199222200033000     

     21265320233300000 حمَق هحیظ صیؼت

هزوَػِ هذسػی الْیات ٍهؼاسف اػالهی  -  2430

اعالػبت ػوَهي-6ادثيبت فبسػي،            -5هٌغك،            -4والم،            -3فلؼفِ،            -2تفؼيش،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

فلؼفِ ٍ والم اػالهی-  هذسػی الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  20434244331           

تاسیخ اػالم ٍ سیـِ-  هذسػی الْیات ٍ هؼاسف اػالهی 

ّاي اًمالب اػالهی

20435244331           

اخالق ٍ تشتیت-  هذسػی الْیات ٍ هؼاسف اػالهی 

اػالهی

20436244331           

اخالق اػالهی-  هذسػی هؼاسف اػالهی  20462244331           

هزوَػِ هذیشیت ارشایی  -  2440

داًؾ هؼبئل سٍص دس صهيٌِ-4،            (ثِ صثبى فبسػي)دسن هتَى هذيشيت-3ًظشيِ ّبي ػوَهي هذيشيت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

سيبضيبت ػوَهي-6آهبدگي ٍ اػتؼذاد تحليلي ٍيظُ سؿتِ ّبي هذيشيت،            -5هذيشيت هَػؼبت تَليذي ، خذهبتي ٍ عشح ّبي ػوشاًي،            

 دٍسُ فٌي ٍهٌْذػي1ٍ2

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21237121220 هذیشیت ؿْشي

تاصاسیاتی-  هذیشیت وؼة ٍ واس  21365120022           

هزوَػِ هذیشیت تاصسگاًی  -  2450

هذيشيت اػتشاتظيه ثبصاسيبثي،-5سٍؽ تحميك،            -4تئَسي ّبي هذيشيت،            -3آهبس،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ثبصاسيبثي كٌؼتي،-10هذيشيت اػتشاتظيه،           -9هذيشيت فشٍؽ،            -8سفتبس هلشف وٌٌذُ،            -7هذيشيت استجبط ثب هـتشيبى،            -6

ثبصاسيبثي خذهبت-13ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ،           -12ثبصاسيبثي ثيي الوللي،           -11     

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

واسآفشیٌی-  هذیشیت تاصسگاًی  210442222000000343    

هذیشیت اػتشاتظیه-  هذیشیت تاصسگاًی  210452222000343000    

تزاست الىتشًٍیىی-  هذیشیت تاصسگاًی  210462222343000000    

    212072222220220220 هذیشیت  تاصسگاًی

تاصاسیاتی-  هذیشیت تاصسگاًی 212542222433000000    

تاصسگاًی داخلی- هذیشیت تاصسگاًی 212562222000433000    

تاصسگاًی تیي الوللی-  هذیشیت تاصسگاًی  212712222000000433    
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ هذیشیت دٍلتی  -  2460

حؼبثذاسي دٍلتي،-5هبليِ ػوَهي ٍ ثَدخِ،            -4سٍؽ تحميك،            -3تئَسي ّبي هذيشيت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

سيبضي ٍآهبس-9التلبدخشدٍوالى،            -8ثْجَدٍثبصػبصي ػبصهبى،            -7سفتبسػبصهبًي ٍهذيشيت هٌبثغ اًؼبًي،            -6 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

عشاحی ػاصهاًْاي دٍلتی-  هذیشیت دٍلتی  21041332222022        

خظ هـی گزاسي ػوَهی-  هذیشیت دٍلتی  21042332222022        

تَدرِ ٍ هالیِ ػوَهی-  هذیشیت دٍلتی 21050332222022        

تَػؼِ هٌاتغ اًؼاًی-  هذیشیت دٍلتی 21051332222022        

        21210332222022 هذیشیت  دٍلتی

هذیشیت تحَل- هذیشیت دٍلتی 21255332222322        

هزوَػِ هذیشیت صٌؼتی  -  2470

التلبد والى،-6التلبد خشد،            -5سيبضي،            -4تئَسي ّبي هذيشيت،            -3آهبس،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هجبًي وبسآفشيٌي-9هذيشيت تَليذ،            -8تحميك دس ػوليبت،            -7

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت ػولىشد-  هذیشیت صٌؼتی  21043323222330        

تَلیذٍػولیات-  هذیشیت صٌؼتی  21049323222330        

        21211323222330 هذیشیت  صٌؼتی

        21223323222330 هذیشیت تىٌَلَطي

        21224323222330 هذیشیت فٌاٍسي اعالػات

تحمیك دس ػولیات-  هذیشیت صٌؼتی  21269323222330        

ػیاػتْاي تحمیك ٍ تَػؼِ-  هذیشیت تىٌَلَطي  21274323222330        

ًَآٍسي تىٌَلَطي-  هذیشیت تىٌَلَطي  21294323222330        

اًتمال تىٌَلَطي-  هذیشیت تىٌَلَطي  21295323222330        

اػتشاتظیْاي تَػؼِ صٌؼتی-  هذیشیت تىٌَلَطي  21296323222330        

وؼة ٍ واس الىتشًٍیه-  هذیشیت فٌاٍسي اعالػات  21341323222330        

هذیشیت هٌاتغ اعالػاتی-  هذیشیت فٌاٍسي اعالػات  21342323222330        

ػیؼتوْاي اعالػاتی-  هذیشیت فٌاٍسي اعالػات 

پیـشفتِ

21343323222330        

هذیشیت داًؾ-  هذیشیت فٌاٍسي اعالػات  21344323222330        

هذیشیت تحشاى  -  2475

اكَل ٍ سٍؿْبي-5سٍاًـٌبػي ػوَهي،            -4خبهؼِ ؿٌبػي ػوَهي،            -3تبسيخ هؼبكش ايشاى ٍ خْبى،            -2صثبى ػوَهي،            -1

آهبس ٍ سيبضي-7ػلَم ًظبهي،            -6هذيشيت،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          211772221212 هذیشیت تحشاى

34

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ هـاٍسُ  -  2480

سٍؽ ّب ٍ فٌَى ساٌّوبيي دس هـبٍسُ،-4هجبًي هـبٍسُ ٍ ساٌّوبيي،            -3آهبس ٍ سٍؽ ّبي تحميك،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

وبسثشد آصهَى ّبي سٍاًي دس هـبٍسُ-7ًظشيِ ّبي هـبٍسُ ٍ سٍاى دسهبًي،            -6سٍاًـٌبػي ؿخليت،            -5     

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          216093223232 هـاٍسُ ـ هـاٍسُ هذسػِ

هـاٍسُ خاًَادُ-  هـاٍسُ  216113223232          

هـاٍسُ ؿغلی-  هـاٍسُ  216143223232          

هـاٍسُ تَاًثخـی-  هـاٍسُ  216153223232          

هزوَػِ هغالؼات هٌغمِ اي  -  2500

تبسيخ سٍاثظ ثيي الولل،-4اكَل سٍاثظ ثيي الولل ٍ ػيبػت خبسخي،            -3هجبًي ػلن ٍ ػيبػت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تبسيخ ػيبػت خبسخي ايشاى اص كفَيِ تب ثِ اهشٍص-5 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            2081421222 هغالؼات  هٌغمِ اي

هغالؼات خاٍسهیاًِ ٍ ؿوال آفشیما-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082421222            

هغالؼات اسٍپا-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082521222            

هغالؼات آهشیىاي ؿوالی-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082621222            

هغالؼات خلیذ فاسع-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082721222            

هغالؼات ایشاى-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082821222            

هغالؼات آػیاي هشوضي ٍ لفماص-  هغالؼات هٌغمِ اي  2082921222            

هذیشیت حثت اػٌاد ٍ اهالن  -  2510

وبداػتش-5حمَق ثجت اػٌبد ٍ اهالن،            -4حمَق هذًي،            -3هجبًي ػبصهبى ٍ هذيشيت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            2119811221 هذیشیت حثت اػٌاد ٍ اهالن

هذیشیت ایوٌی،تْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت  -  2550

هجبًي ثْذاؿت-5هجبًي ايوٌي كٌؼتي،            -4آلَدگي ّبي هحيظ صيؼت،            -3سيبضيبت آهبسي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هجبًي هذيشيت-6حشفِ اي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           21363322222 هذیشیت ایوٌی،تْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

آهَصؽ ٍ تْؼاصي هٌاتغ اًؼاًی  -  2700

ثشًبهِ سيضي آهَصؿي ٍ دسػي،-3،            (ثب تبويذ ثش آهَصؽ ثضسگؼبالى )وليبت سٍؽ ّبي فٌَى تذسيغ -2آهَصؽ ضوي خذهت،            -1

ًظبست ٍ ساٌّوبيي تحليلي-7آهبس ٍ سٍؽ تحميك،            -6صثبى تخللي اًگليؼي،            -5هذيشيت آهَصؿي،            -4

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          212933221111 آهَصؽ ٍ تْؼاصي هٌاتغ اًؼاًی

هزوَػِ تاػتاى  ؿٌاػی  -  2800

هب-6هب لجل تبسيخ ايشاى،            -5دٍسُ اػالهي،            -4پبست ٍ ػبػبًي،            -3هبد ٍ ّخبهٌـي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

لجل تبسيخ ثيي الٌْشيي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

توذى ٍ فشٌّگ اػالهی ایشاى ٍ-  تاػتاى ؿٌاػی 

ػشصهیي ّاي دیگش

21095111111           

           21102111111 تاػتاى  ؿٌاػی

           21129111111 تاػتاى ؿٌاػی گشایؾ پیؾ اص تاسیخ

           21130111111 تاػتاى ؿٌاػی گشایؾ دٍساى تاسیخی

تاسیخ ٍ توذى هلل اػالهی  -  2900

فشٌّگ ٍ توذى اػالهي-4تبسيخ ػيبػي اػالم،            -3صثبى ػشثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تاسیخ ٍ توذى هلل اػالهی-  الْیات ٍ هؼاسف اػالهی  204021234             

    گشٍُ  ػلَم پایِ

هزوَػِ آهاس  -  3510

،(سٍؿْبي آهبسي ، سگشػيَى ، ًوًَِ گيشي  )آهبس وبسثشدي -3،            ( 1سيبضي ػوَهي ، آًبليض سيبضي )سيبضي -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

( 2ٍ 1احتوبل ٍ وبسثشد آى ، آهبس سيبضي  )آهبس ًظشي -4       

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             301371234 آهاس تیوِ

             308031234 آهاس سیاضی

             308041243 آهاس ارتواػی ٍ التصادي
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ ػلَم واهپیَتش  -  3530

ػبختوبى دادُ-4سيبضيبت گؼؼتِ،            -3،            ( ، آهبس ٍ احتوبل ، هجبًي وبهپيَتش 1ٍ2سيبضي  )دسٍع پبيِ -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1تحميك دس ػوليبت -8آًبليض ػذدي،            -7ًظشيِ اتَهبتبٍصثبًْب،            -6اكَل ػيؼتوْبي وبهپيَتشي،            -5ّب ٍالگَسيتن ّب،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         3011726333330 ػلَم واهپیَتش

         3012926333303 ػلَم تصوین ٍ هٌْذػی داًؾ

هحاػثات ػلوی-  ػلَم واهپیَتش  3013226333330         

ػیؼتن ّاي واهپیَتشي-  ػلَم واهپیَتش  3013426333330         

ػیؼتن ّاي َّؿوٌذ-  ػلَم واهپیَتش  3013526333330         

ًظشیِ هحاػثِ-  ػلَم واهپیَتش  3013626333330         

هزوَػِ طئَفیضیه  -  3540

سيبضي فيضيه تخللي-5فيضيه ػوَهي،            -4صهيي ؿٌبػي،            -3سيبضي ػوَهي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            3025511111 لشصُ ؿٌاػی

            3025611111 گشاًی ػٌزی

            3025711111 طئَ هغٌاعیغ

            3025811111 طئَالىتشیه

            3025911111 صلضلِ ؿٌاػی

هزوَػِ سیاضی  -  3550

ٌّذػِ ديفشاًؼيل-5،            1ٍ2آًبليض سيبضي -4،            1ٍ2خجش-3خجشخغي ٍهجبًي سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

فيضيه-9آهَصؽ سيبضي،            -8آًبليض ػذدي،            -7تحميك دس ػوليبت،            -6ٍتَپَلَطي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        30111441400160 آهَصؽ سیاضی

رثش- سیاضی 30112446320000        

آًالیض- سیاضی 30113442640000        

ٌّذػِ ٍتَپَلَطي-  سیاضی  30114443460000        

        30115430304600 سیاضی واستشدي ـ آًالیض ػذدي

ػاختاسّاي رثشي هٌغمی-  هحاػثات ًشم  30140446320000        

تْیٌِ ػاصي- سیاضی واستشدي 30142440306400        

سهض ٍ وذ- سیاضی واستشدي 30143442202200        

سیاضی هالی- سیاضی واستشدي 30144440304400        

هؼادالت دیفشاًؼیل ٍ ػیؼتن ّاي- سیاضی واستشدي

دیٌاهیىی

30145420303305        
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ ػلَم صهیي  -  3560

صهيي ؿٌبػي هٌْذػي،-4آة ّبي صيشصهيٌي،            -3صهيي ؿٌبػي ػبختوبًي ٍتىتًَيه،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

سػَة ؿٌبػي ،چيٌِ-8صهيي ؿٌبػي صيؼت هحيغي،            -7صهيي ؿٌبػي التلبدي ٍطئَؿيوي،            -6ػٌگ ؿٌبػي ٍپتشٍلَطي،            -5

طئَهَسفَلَطي-11صهيي ؿٌبػي ايشاى،           -10صهيي ؿٌبػي ًفت،           -9ؿٌبػي ٍفؼيل ؿٌبػي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

      3042122020200003 ػٌزؾ اص دٍس صهیي ؿٌاختی

صهیي  ؿٌاػی  التصادي-  ػلَم صهیي  3043020002320010      

پتشٍلَطي-  ػلَم صهیي  3043120003220010      

فؼیل ؿٌاػی ٍ چیٌِ ؿٌاػی- ػلَم صهیي ؿٌاػی 3043220001003120      

سػَب ؿٌاػی ٍ ػٌگ ؿٌاػی سػَتی-  ػلَم صهیي  3043320002003120      

صهیي ؿٌاػی هٌْذػی-  ػلَم صهیي  3043422230000010      

صهیي ؿٌاػی صیؼت هحیغی-  ػلَم صهیي  3043520002230010      

صهیي  ػاخت-  ػلَم صهیي  3043623220000020      

صهیي ؿٌاػی ًفت-  ػلَم صهیي  3043720001002320      

آب صهیي ؿٌاػی-  ػلَم صهیي  3043822320000010      

هزوَػِ صیؼت ؿٌاػی  -  3570

تـشيح)ػلَم گيبّي-5طًتيه،            -4ثيَؿيوي،            -3صيؼت ؿٌبػي ػلَلي ٍهَلىَلي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ثبفت ؿٌبػي ٍخٌيي ؿٌبػي خبًَسي،خبًَسؿٌبػي)ػلَم خبًَسي-6،            (ٍهَسفَلَطي ٍاًذام صايي،ػيؼتوبتيه ٍاوَلَطي،فيضيَلَطي گيبّي

،(ثيَفيضيه،صيؼت پشتَي)ثيَفيضيه-8،            (هيىشٍثيَلَطي،ثبوتشي ؿٌبػي،ٍيشٍع ؿٌبػي)هيىشٍثيَلَطي-7،            (،فيضيَلَطي خبًَسي1ٍ2

(پالًىتَى ؿٌبػي ، وفضيبى، ثَم ؿٌبػي ، فيضيَلَطي آثضيبى  )صيؼت ؿٌبػي دسيب -9     

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        30503222411210 طًتیه

        30507222211410 هیىشٍتیَلَطي

        30528224111110 تیَؿیوی

تیَ فیضیه-  صیؼت ؿٌاػی  30549221111140        

ػلَم ػلَلی ٍهَلىَلی- صیؼت ؿٌاػی  30554242211110        

        30564223311203 صیؼت فٌاٍسي دسیا

        30573224111110 آهَصؽ صیؼت ؿٌاػی

فیضیَلَطي راًَسي-  ػلَم راًَسي  30580211114110        

فیضیَلَطي- ػلَم گیاّی 30581211141110        

ػیؼتواتیه ٍ تَم ؿٌاػی- ػلَم گیاّی 30582211141110        

صیؼت ؿٌاػی ػلَلی ٍ تىَیٌی- ػلَم گیاّی 30583211141110        

        30586242211110 صیؼت فٌاٍسي هیىشٍتی

تیَ ػیؼتواتیه-  ػلَم راًَسي  30587211114110        

صیؼت ؿٌاػی ػلَلی ٍ تىَیٌی-  ػلَم راًَسي  30588211114110        
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ صیؼت ؿٌاػی دسیا  -  3580

گيبّبى-4،            (ػيؼتوبتيه،ثيَلَطي،فيضيَلَطي)خبًَساى دسيبيي-3اوَلَطي دسيب،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

آلَدگي ٍؿيوي هحيظ صيؼت دسيب-5،            (ػيؼتوبتيه،ثيَلَطي،فيضيَلَطي)دسيبيي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تَم ؿٌاػی دسیا-  صیؼت ؿٌاػی دسیا 3053134311            

راًَساى دسیا-  صیؼت ؿٌاػی دسیا  3053232411            

گیاّاى دسیا-  صیؼت ؿٌاػی دسیا 3053332141            

آلَدگی دسیا-  صیؼت ؿٌاػی دسیا 3053432214            

            3061133114 هحیظ صیؼت دسیا

هزوَػِ ؿیوی  -  3590

،( ، خذاػبصي ٍ ؿٌبػبيي تشويجبت آلي ٍ وبسثشد عيف ػٌدي دس ؿيوي آلي 3 ، 2 ، 1دسٍع آلي   )ؿيوي آلي -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ؿيوي وبسثشدي-6 ٍ تدضيِ دػتگبّي،            1ٍ2ؿيوي تدضيِ -5،            1ٍ2ؿيوي هؼذًي -4،            1ٍ2ؿيوي فيضيه -3   

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ؿیوی واستشدي- ؿیوی  30310122223           

ؿیوی تزضیِ- ؿیوی  30311122230           

ؿیوی هؼذًی- ؿیوی  30312122320           

ؿیوی فیضیه- ؿیوی  30313123220           

ؿیوی آلی- ؿیوی  30314132220           

           30317121110 فیتَ ؿیوی

ؿیوی ٍ فٌاٍسي اػاًغ-  ؿیوی  30323121110           

           30327111111 ًاًَ ؿیوی

           30331122223 آهَصؽ ؿیوی

           30342121110 ؿیوی پلیوش

هزوَػِ ػلَم دسیایی ٍالیاًَػی  -  3600

ؿيوي،-6طئَدصي فيضيىي،            -5هىبًيه ػيبالت،            -4سيبضيبت ٍ آهبس،            -3فيضيه،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

آلَدگي هحيظ صيؼت-8صهيي ؿٌبػي،            -7   

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ّیذسٍگشافی-  ػلَم دسیایی ٍ الیاًَػی  3060822203000         

ؿیوی دسیا- الیاًَع ؿٌاػی ؿیویایی  3061720200332         

         3061822120000 الیاًَع ؿٌاػی فیضیىی
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ فیضیه  -  3610

هىبًيه وَاًتَهي-4الىتشٍهغٌبعيغ،            -3هىبًيه،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

اتوی ٍ هَلىَلی-  فیضیه 302171222             

حالت راهذ-  فیضیه  302181222             

رسات تٌیادي ٍ ًظشیِ هیذاًْا-  فیضیه  302191222             

ّؼتِ اي-  فیضیه  302231222             

فیضیه ًزَهی-  فیضیه  302241222             

فیضیه تٌیادي-  فیضیه  302251222             

             302351222 ًاًَفیضیه

             302381222 آهَصؽ فیضیه

َّاؿٌاػی  -  3620

َّاؿٌبػي-4فيضيه،            -3سيبضي ٍ هؼبدالت ديفشاًؼيل،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             307021231 َّاؿٌاػی

ػلَم هحیظ صیؼت  -  3630

ؿيوي-6اوَلَطي،            -5فيضيه ػوَهي،            -4سيبضي،            -3صهيي ؿٌبػي ػوَهي،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي ٍ تخللي،            -1

ػوَهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

           30562211111 ػلَم هحیظ صیؼت

فتًَیه  -  3640

الىتشًٍيه-5هىبًيه وَاًتَهي،            -4فيضيه هذسى،            -3الىتشٍهغٌبعيغ،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            3023611111 فتًَیه
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

    گشٍُ  فٌی ٍ هٌْذػی

دسیاًَسدي  -  4630

اكَل ًبٍثشي،-4اكَل حول ًٍمل ٍ تخليِ ٍ ثبسگيشي دسيبئي،            -3حمَق ٍ ثيوِ دسيبئي،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي ٍ تخللي،            -1

هجبًي التلبد ٍ هذيشيت-5     

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

حول ٍ ًمل دسیایی-  دسیاًَسدي  4091023332            

هزوَػِ هٌْذػی پلیوش  -  4640

سئَلَطي ، اًتمبل )پذيذُ ّبي اًتمبل -3،            (ؿيوي پليوش ، اكَل هٌْذػي پليوشيضاػيَى  )ؿيوي پليوش -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

خَاف) ؿيوي فيضيه پليوشّب -5،            (االػتَهش، پالػتيه ، وبهپَصيت ) تىٌَلَطي پليوش -4،            (حشاست ، اًتمبل خشم ٍسيبضيبت هٌْذػي

(وبلشيوتشي،ؿيوي ٍتىٌَلَطي سًگشصي،ؿيوي ٍتىٌَلَطي هَادسًگضاٍپَؿـْبي ػغَح)تىٌَلَطي سًگ-6،            (فيضيىي ٍ هىبًيىي پليوشّب 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ًاًَفٌأٍسي- هٌْذػی پلیوش 40011333330           

سًگ- هٌْذػی پلیوش 40023333034           

فشآٍسؽ- هٌْذػی پلیوش 40026324340           

واهپَصیت- هٌْذػی پلیوش 40027333440           

پلیوشیضاػیَى- هٌْذػی پلیوش 40028342240           

هزوَػِ هٌْذػی اًشطي  -  4650

تَليذ ٍ ًيشٍگبُ،-4اًتمبل حشاست ٍ تشهَديٌبهيه،            -3سيبضيبت هٌْذػي ٍ هؼبدالت ديفشاًؼيل،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

آلَدگي ّبي-9ػَخت ٍ احتشاق،            -8ثشسػي ػيؼتن ّبي لذست،            -7ػيؼتن ّبي وٌتشل خغي،            -6هىبًيه ػيبالت،            -5     

التلبد ػوَهي-10هحيظ صيؼت،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ػیؼتوْاي اًشطي- هٌْذػی ػیؼتوْاي اًشطي 413022322222200       

       413042322222200 هٌْذػی اًشطي ّاي تزذیذپزیش

تىٌَلَطي اًشطي-  هٌْذػی ػیؼتوْاي اًشطي  413052322222200       

اًشطي ٍ هحیظ صیؼت-  هٌْذػی ػیؼتوْاي اًشطي  413072322200222       

هزوَػِ هٌْذػی تشق  -  4660

،(1ٍ2)هذاسّبي الىتشيىي -3،            (سيبضيبت هٌْذػي،هؼبدالت ديفشاًؼيل،آهبسٍاحتوبالت)سيبضيبت-2صثبى ػوَهي ٍ تخللي،            -1

تدضيِ ٍ تحليل-8الىتشٍهغٌبعيغ،            -7ػيؼتوْبي وٌتشل خغي،            -6،            (1ٍ2)هبؿيي ّبي الىتشيىي -5،            (1ٍ2)الىتشًٍيه -4

هذاس هٌغمي-11الىتشًٍيه كٌؼتي،           -10،           1ٍ2ثشسػي ػيؼتن ّبي لذست-9ػيؼتوْب،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ؿثىِ ّاي هخاتشاتی-  هٌْذػی تشق  4007624430244002      

هخاتشات اهي ٍ سهضًگاسي-  هٌْذػی تشق  4007724430244002      
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هخاتشات هیذاى ٍ هَد-  هٌْذػی تشق  4007824430244002      

      4007923404330240 هٌْذػی تشق ـ ػاهاًِ ّاي تشلی حول ٍ ًمل

 هٌْذػی تشق ـ تشًاهِ سیضي ٍ هذیشیت ػیؼتوْاي

اًشطي الىتشیىی

4008023403330430      

      4008123404330420 هٌْذػی تشق ـ ػیؼتوْاي لذست

 هٌْذػی تشق ـ الىتشًٍیه لذست ٍ هاؿیي ّاي

الىتشیىی

4008323404330240      

هخاتشات ػیؼتن-  هٌْذػی تشق  4008424430244002      

افضاسُ ّاي هیىشٍ ٍ ًاًَالىتشًٍیه-  هٌْذػی تشق 4008523440333003      

ػیؼتوْاي الىتشًٍیه دیزیتال-  هٌْذػی تشق 4008623440333003      

وٌتشل-  هٌْذػی تشق  4015124432424000      

هخاتشات ًَسي-  هٌْذػی تشق  4019624430244002      

هذاسّاي هزتوغ الىتشًٍیه-  هٌْذػی تشق 4019823440333003      

هزوَػِ هٌْذػی ؿیوی  -  4670

وٌتشل فشآيٌذ،-5هىبًيه ػيبالت،            -4تشهَديٌبهيه،            -3،            1ٍ2اًتمبل حشاست -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

وبسثشدي ٍ ػذدي)سيبضيبت)-8عشح ساوتَسّبي ؿيويبيي،            -7،            1ٍ2اًتمبل خشم ٍػوليبت ٍاحذ-6

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تشهَػیٌتیه ٍ واتالیؼت-  هٌْذػی ؿیوی  4002013321423         

پلیوش- هٌْذػی ؿیوی 4002113321423         

هحیظ صیؼت- هٌْذػی ؿیوی  4002213321423         

فشآٍسي ٍ اًتمال گاص-  هٌْذػی ؿیوی  4002513321423         

صٌایغ غزایی-  هٌْذػی ؿیوی  4021413321423         

تیَتىٌَلَطي-  هٌْذػی  ؿیوی   4021613321423         

پذیذُ ّاي اًتمال-  هٌْذػی ؿیوی  4027313321423         

فشآیٌذّاي رذاػاصي-  هٌْذػی ؿیوی  4027513321423         

عشاحی فشایٌذ-  هٌْذػی ؿیوی 4029613321423         

هزوَػِ هٌْذػی صٌایغ  -  4680

عشح سيضي ٍاحذّبي)دسٍع تخللي-4آهبس ٍ احتوبل هٌْذػي،            -3،            1ٍ2تحميك دس ػوليبت -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1ٍ2سيبضي ػوَهي -5كٌؼتي،وٌتشل ويفيت آهبسي،ثشًبهِ سيضي ٍوٌتشل پشٍطُ،ثشًبهِ سيضي ٍوٌتشل تَليذ ٍهَخَدي ّب ٍالتلبدهٌْذػي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ارتواػی-  هٌْذػی ػیؼتوْاي التصادي  4031423302            

هٌْذػی لزؼتیه ٍ صًزیشُ تأهیي-  هٌْذػی صٌایغ  4032923330            

تْیٌِ ػاصي ػیؼتن ّا- هٌْذػی صٌایغ 4033023330            

            4033623330 ایوٌی صٌؼتی

ػیؼتن ّاي ػالهت- هٌْذػی صٌایغ 4034523330            

لزؼتیه ٍ صًزیشُ تاهیي- هٌْذػی صٌایغ 4034623330            

ػیؼتن ّاي والى- هٌْذػی صٌایغ 4034723302            

هذیشیت هٌْذػی- هٌْذػی صٌایغ 4034823330            
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

ویفیت ٍ تْشُ ٍسي- هٌْذػی صٌایغ 4034923330            

هذیشیت پشٍطُ- هٌْذػی صٌایغ 4035023330            

ػیؼتن ّاي اعالػاتی- هٌْذػی صٌایغ 4035123302            

ػیؼتن ّاي هالی- هٌْذػی صٌایغ 4035223330            

هذیشیت دس ػَاًح عثیؼی  -  4690

:هىبًيه خبهذات ؿبهل -3 ، هؼبدالت ديفشاًؼيل ، آهبس ٍ احتوبالت،            1ٍ2سيبضي ػوَهي :سيبضيبت ؿبهل -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

صهيي ؿٌبػي-6هجبًي ػبصهبى ٍ هذيشيت،            -5ّيذسٍلَطي ٍ ّيذسٍليه،            -4،            1همبٍهت هلبلح ٍ تحليل ػبصُ ّبي 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

(ػیل ٍ صلضلِ) هذیشیت دس ػَاًح عثیؼی  41406111111           

هزوَػِ هٌْذػی ػوشاى  -  4700

عشاحي ػبصُ ّبي ثتٌي ٍ فَالدي،-5تحليل ػبصُ ّب،            -4همبٍهت هلبلح،            -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هٌْذػي-10هٌْذػي ػيؼتن ّب ٍ آهبس،           -9هىبًيه ػيبالت ٍ ّيذسٍليه،            -8هىبًيه خبن ٍ پي،            -7هٌْذػي صلضلِ،            -6 

همشسات هلي ػبختوبى،-14ّيذسٍلَطي هٌْذػي،           -13سٍؽ ّبي اخشا،           -12ساّؼبصي ٍ سٍػبصي،           -11تشافيه ٍ حول ٍ ًمل،           

اكَل هذيشيت ػبخت-15    

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هٌْذػی طئَتىٌیه-  هٌْذػی ػوشاى 40362111000110000000  

هٌْذػی هحیظ صیؼت- هٌْذػی ػوشاى 40390111000110000100  

هٌْذػی آب ٍ ػاصُ ّاي-  هٌْذػی ػوشاى 

ّیذسٍلیىی

40392111100110000000  

هٌْذػی حول ٍ ًمل- هٌْذػی ػوشاى  40393111000001110000  

هٌْذػی ػَاحل، تٌادس ٍ ػاصُ ّاي- هٌْذػی ػوشاى

دسیایی

40394111100110000000  

هٌْذػی ٍ هذیشیت هٌاتغ آب-  هٌْذػی ػوشاى  40397111000110000100  

هٌْذػی صلضلِ- هٌْذػی ػوشاى 40426111111000000000  

هٌْذػی ٍ هذیشیت ػاخت-  هٌْذػی ػوشاى  40436111000001001011  

هٌْذػی ػاصُ- هٌْذػی ػوشاى  40485111111000000000  

هٌْذػی ساُ ٍ تشاتشي-  هٌْذػی ػوشاى  70404111000100110000  

هزوَػِ هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  -  4710

ُ ّب، عشاحي الگَسيتن، هٌْذػي ًشم افضاس، ؿجىِ ّبي)دسٍع هـتشن ؿبهل -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1 ػبختوبًْبي گؼؼتِ، ػبختوبى داد

ُ ّب، َّؽ هلٌَػي، ػيؼتن ّبي ػبهل)دسٍع تخللي هـتشن ؿبهل -4اكَل ٍ هجبًي هذيشيت،            -3،            (وبهپيَتشي ،(پبيگبُ داد

هؼوبسي وبهپيَتش-5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ؿثىِ ّاي واهپیَتشي-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  4101014021            

تزاست الىتشًٍیىی-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  4102414120            

عشاحی ٍ تَلیذ ًشم افضاس-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  4102514121            

هٌْذػی هخاتشات اهي-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  4103014121            
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

ػیؼتوْاي چٌذ سػاًِ اي-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات  4103614121            

هذیشیت ػیؼتن ّاي-  هٌْذػی فٌاٍسي اعالػات 

اعالػاتی

4103814121            

هزوَػِ هٌْذػی واهپیَتش  -  4720

ػبختوبى )دسٍع هـتشن -3،            (سيبضيبت هٌْذػي ، هحبػجبت ػذدي ، ػبختوبًْبي گؼؼتِ  )سيبضيبت -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ُ ّب ، هذاسّبي هٌغمي ، ًظشيِ صثبى ّب ٍ هبؿيي ّب ٍػيؼتن ػبهل  ُ ّب ٍ)دسٍع تخللي ًشم افضاس -4،            (داد عشاحي الگَسيتن، پبيگبُ داد

ُ ّب، : دسٍع تخللي هؼوبسي ػيؼتن ّبي وبهپيَتشي-5،            (وبهپبيلش دسٍع تخللي َّؽ-VLSI،            6الىتشًٍيه ديديتبل، اًتمبل داد

ؿجىِ ّبي:دسٍع تخللي ؿجىِ ّبي وبهپيَتشي-7عشاحي الگَسيتن ٍ ًظشيِ صثبى ّب ٍ هبؿيي ّب، َّؽ هلٌَػي،            : هلٌَػي

وبهپيَتشي،عشاحي الگَسيتن،اكَل ٍ هجبًي هذيشيت

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ًشم افضاس-  هٌْذػی واهپیَتش 410022334000          

هؼواسي ػیؼتوْاي واهپیَتشي-  هٌْذػی واهپیَتش 410052330400          

ؿثىِ ّاي واهپیَتشي-  هٌْذػی واهپیَتش  410432330004          

َّؽ هصٌَػی ٍ ستاتیىض-  هٌْذػی واهپیَتش  410442330040          

هزوَػِ هٌْذػی هحیظ صیؼت  -  4730

هىبًيه حشاست ٍ ػيبالت،-4تلفيِ آة ٍ فبضالة،            -3آلَدگي ّبي هحيظ صيؼت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

سيبضيبت هٌْذػي-7آلَدگي َّاٍسٍؿْبي وٌتشل آى،            -6ّيذسٍلَطي هٌْذػي،            -5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هٌاتغ آب-  هٌْذػی هحیظ صیؼت  414013223302          

          414023332002 هٌْذػی هحیظ صیؼت ـ آب ٍ فاضالب

َّا-  هٌْذػی هحیظ صیؼت  414053203022          

هزوَػِ هٌْذػی هؼذى  -  4740

،(هىبًيه ػٌگ ، همبٍهت هلبلح ، ػٌگ ؿٌبػي ، صهيي ؿٌبػي ػبختوبًي  )دسٍع اكلي -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

حفبسي ، چبلضًي ، )دسٍع تخللي هؼذى -5،            (سٍؿْبي اػتخشاج هؼبدى سٍثبص ، سٍؿْبي اػتخشاج هؼبدى صيش صهيٌي  )هٌْذػي هؼذى -4        

طئَفيضيه ، طئَؿيوي ،) دسٍع تخللي اوتـبف -6،            (آتـجبسي ، ثبسگيشي ٍ حول ٍ ًمل دس هؼذى ، تَْيِ ، ًگْذاسي دس هؼبدى ، وبًِ آسايي 

، وبًِ آسايي ، ؿيوي( 1ٍ2) دسٍع اكَل اػتخشاج دس هؼبدى -7،            (حفبسي اوتـبفي ، چبُ پيوبيي ، اسصيبثي رخبيش هؼذًي ، صهيي ؿٌبػي التلبدي 

فيضيه ، هىبًيه ػيبالت

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هىاًیه ػٌگ-  هٌْذػی هؼذى  405152243666          

فشآٍسي هَاد هؼذًی-  هٌْذػی هؼذى  405292243666          

اوتـاف هؼذًی-  هٌْذػی هؼذى  405482240064          

اػتخشاد هَاد هؼذًی- هٌْذػی هؼذى  405492243600          
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هزوَػِ هٌْذػی هىاتشًٍیه  -  4750

هذاسّبي هٌغمي ٍ-6َّؽ هلٌَػي،            -5وٌتشل،            -4ديٌبهيه،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ػيؼتن ّبي اًذاصُ گيشي-10ثشًبهِ ًَيؼي ٍ الگَسيتن،           -9هذيشيت كٌؼتي،            -8،            (1ٍ2)الىتشًٍيه -7سيضپشداصًذُ ّب،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

اتَهاتیه ٍ وٌتشل تَلیذ-  هٌْذػی هىاتشًٍیه  407751111111111       

عشاحی ستاتْا ٍ ػیؼتن ّاي-  هٌْذػی هىاتشًٍیه 

هىاتشًٍیىی

407761111111111       

استثاعات رٌثی-  هٌْذػی هىاتشًٍیه 

واهپیَتش-هاؿیي-اًؼاى

407771111111111       

هزوَػِ هٌْذػی هىاًیه  -  4760

)خبهذات -4،            (تشهَ ديٌبهيه ، هىبًيه ػيبالت ، اًتمبل حشاست  )حشاست ٍ ػيبالت -3سيبضي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هحبػجبت-6،            (ديٌبهيه ، استؼبؿبت ، ديٌبهيه هبؿيي ، وٌتشل ) ديٌبهيه ٍ استؼبؿبت -5،            (اػتبتيه ، همبٍهت هلبلح ، عشاحي اخضا 

هبؿيي اثضاس ، لبلت پشع ، ػلن هَاد ، هبؿيي ّبي وٌتشل ػذدي ، اًذاصُ گيشي ؛ تَليذ هخلَف ، ّيذسٍليه  ٍ )ػبخت ٍ تَليذ -7ػذدي،            

(ًيَهبتيه ، هذيشيت تَليذ 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تثذیل اًشطي-  هٌْذػی هىاًیه  406641242220          

ػاخت ٍ تَلیذ-  هٌْذػی هىاًیه  406691212104          

عشاحی واستشدي- هٌْذػی هىاًیه  406711223200          

          406821223200 هٌْذػی خَدسٍ

هزوَػِ هٌْذػی هَاد  -  4770

خَاف-5خَاف فيضيىي هَاد،            -4ؿيوي فيضيه ٍ تشهَديٌبهيه،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تخللي وبسؿٌبػي-7اػتحبلِ فبصّب ٍ ًوَداس ّبي تؼبدلي،            -6هىبًيىي هَاد،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          407042433345 ػشاهیه

          407052433335 ؿىل دادى فلضات

اػتخشاد فلضات-  هٌْذػی هَاد  407232433335          

ؿٌاػایی ٍاًتخاب هَاد هٌْذػی- هٌْذػی هَاد 407312433334          

          407512442324 هٌْذػی خَسدگی ٍ حفاظت هَاد

سیختِ گشي-  هٌْذػی هَاد  407532433335          
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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ًاًَ هَاد- ًاًَفٌاٍسي   -  4772

خَاف فيضيىي ٍ هىبًيىي-5فيضيه خذيذ،            -4ؿيوي وبسثشدي،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى ػوَهي ٍ تخللي،            -1

 ، الىتشٍ هغٌبعيغ هٌْذػي1ٍ2الىتشًٍيه -7،            (اًتمبل خشم ، هىبًيه ػيبالت ، اًتمبل حشاست  )پذيذُ ّبي اًتمبل -6هَاد،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ًاًَ هَاد-  ًاًَفٌاٍسي  407781111222          

هزوَػِ هٌْذػی ًؼاری  -  4780

ؿيوي-6تىٌَلَطي ًؼبخي،            -5فيضيه ٍ هىبًيه،            -4ػلَم اليبف،            -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هجبحث هذيشيت-8ؿيوي،            -7ًؼبخي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         4081412002203 هٌْذػی هذیشیت صٌایغ ًؼاری

الیاف- هٌْذػی ًؼاری  4082512300330         

ػاختاسّاي ًاًَلیفی-  هٌْذػی ًؼاری 4083411111110         

ؿیوی  ٍ سًگ-  هٌْذػی ًؼاری  4083512100330         

فٌاٍسي-  هٌْذػی ًؼاری  4083612113000         

هزوَػِ هٌْذػی ًفت  -  4790

صهيي ؿٌبػي ػوَهي ، )صهيي ؿٌبػي -3،هؼبدالت ديفشاًؼيل،سيبضيبت هٌْذػي،            1ٍ2سيبضيبت ػوَهي -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هىبًيه ػيبالت ٍتشهَديٌبهيه،-4،            (صهيي ؿٌبػي ػبختوبًي ، ػٌگ ؿٌبػي ٍ ػٌگْبي سػَثي ، صهيي ؿٌبػي ًفت 

هٌْذػي هخبصى ٍچبُ آصهبيي،-7،            (آلي ٍاوتـبفي )طئَفيضيه ٍطئَؿيوي-6ًوَداسگيشي،خَاف ػٌگ هخضى،خَاف ػيبالت هخضى،            -5

هٌْذػي حفبسي،هٌْذػي ثْشُ ثشداسي ٍهىبًيه ػٌگ-8        

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         4023422323032 هٌْذػی ًفت

)پاالیؾ) پظٍّـی هٌْذػی ًفت 4034022323032         

تْشُ تشداسي- هٌْذػی ًفت  4034122232023         

حفاسي- هٌْذػی ًفت  4034222233022         

هخاصى- هٌْذػی ًفت  4034322323032         

اوتـاف-  هٌْذػی ًفت 4034422322320         

هزوَػِ هٌْذػی ًمـِ تشداسي  -  4800

ًمـِ ثشداسي-5طئَدصي،            -4فتَگشاهتشي،            -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            4036111221 ػوشاى طئَدصي

هٌْذػی ػٌزؾ اص دٍس- ػوشاى  4036311221            

هٌْذػی ری آي اع- ػوشاى 4038011221            
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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هزوَػِ هٌْذػی ّؼتِ اي  -  4810

الىتشًٍيه،-5فيضيه ّؼتِ اي،            -4وٌتشل ػيؼتن ّبي خغي،            -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

همذهِ اي ثش ساديَلَطي ٍ حفبظت-10تشهَديٌبهيه هٌْذػي،           -9الىتشٍهغٌبعيغ ػوَهي،            -8ػيبالت،            -7اًتمبل حشاست،            -6

ػلن هَاد-12دصيوتشي ٍ هحبػجِ دص، آؿىبسػبصي ٍ ػيؼتوْبي اًذاصُ گيشي ّؼتِ اي،           -11دس ثشاثش پشتَّب،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هٌْذػی پشتَپضؿىی- هٌْذػی  ّؼتِ اي   41203233333333333     

هٌْذػی  ساوتَس-  هٌْذػی  ّؼتِ اي   41204233333333000     

     41213233333333003 هٌْذػی ّؼتِ اي ـ هٌْذػی چشخِ ػَخت

تیَالىتشیه- هٌْذػی  پضؿىی    -  4820

ػيگٌبل ٍػيؼتن،-5،            1ٍ2الىتشًٍيه -4،            1ٍ2هذاسّبي الىتشيىي -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

همذهِ اي ثشفيضيه ٍهٌْذػي پضؿىي-6      

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تیَالىتشیه-  هٌْذػی  پضؿىی   40111334444           

تیَهىاًیه- هٌْذػی  پضؿىی    -  4830

اػتبتيه ،-4تشهَ ديٌبهيه ، هىبًيه ػيبالت ، اًتمبل حشاست ٍخشم،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ثيَهىبًيه ػوَهي-6ديٌبهيه ٍ استؼبؿبت،            -5همبٍهت هلبلح ، عشاحي اخضا،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تیَهىاًیه-  هٌْذػی  پضؿىی   40109334444           

هٌْذػی تافت- هٌْذػی  پضؿىی    -  4840

خَاف فيضيىي هَاد،-4ؿيوي فيضيه ٍ تشهَديٌبهيه هَاد،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هٌْذػي ػلن-9خَاف هَاد هٌْذػي،            -8هجبًي صيؼت ػبصگبسي،            -7آًبتَهي ٍ فيضيَلَطي،            -6خَاف هىبًيىي هَاد،            -5

ثيَؿيوي- ؿيوي آلي -10هَاد،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هٌْذػی تافت-  هٌْذػی پضؿىی  401785452133332       

تَاًثخـی- هٌْذػی پضؿىی   -  4850

اػتبتيه ٍ-5،            1ٍ الىتشًٍيه 1هذاس الىتشيىي -4اكَل تَاًجخـي،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

خَاف هَادٍصيؼت ػبصگبسي-6همبٍهت هلبلح،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تَاًثخـی-  هٌْذػی پضؿىی  40160334444           
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

تیَهتشیال-هٌْذػی پضؿىی  -  4860

خَاف هَادهٌْذػي،-5ؿيوي آلي ٍثيَؿيوي،            -4صيؼت ػبصگبسي،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تشهَديٌبهيه-6         

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تیَهتشیال- هٌْذػی پضؿىی 40730333332           

هٌْذػی ؿیوی گشایؾ ایوٌی، تْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت اس اع اي  -  4870

اًتمبل خشم ٍ ػوليبت ٍاحذ،-4هىبًيه ػيبالت ٍ اًتمبل حشاست،            -3سيبضيبت هٌْذػي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

اكَل ايوٌي ٍ آلَدگي ّبي هحيظ صيؼت-8تشهَديٌبهيه هٌْذػي ؿيوي،            -7وٌتشل فشآيٌذ،            -6عشاحي ساوتَسّبي ؿيويبيي،            -5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

 هٌْذػی ؿیوی گشایؾ ایوٌی، تْذاؿت ٍ هحیظ

صیؼت اس اع اي

4028612222121         

هٌْذػی عشاحی هحیظ صیؼت  -  4880

آلَدگي ّبي-5تبسيخ عشاحي هحيظ،            -4هجبًي عشاحي هحيظ،            -3ؿٌبخت هحيظ صيؼت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هحيظ صيؼت

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            4045632322 هٌْذػی عشاحی هحیظ صیؼت

هٌْذػی فشآٍسي ٍ اًتمال گاص  -  4890

،(1ٍ2)تشهَديٌبهيه هٌْذػي ؿيوي -3،            (ػذدي-هؼبدالت ديفشاًؼيل ، سيبضيبت وبسثشدي )سيبضيبت -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هىبًيه ػيبالت-7،            (1ٍ2)ػوليبت ٍاحذ -6اًتمبل خشم،            -5،            (1ٍ2)اًتمبل حشاست -4   

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          402812233232 هٌْذػی فشآٍسي ٍ اًتمال گاص

هؼواسي وـتی  -  4900

هىبًيه ػيبالت،-3،            ( ، هؼبدالت ديفشاًؼيل ٍ سيبضيبت هٌْذػي 2ٍ 1سيبضيبت ػوَهي  )سيبضيبت -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

)آسؿيتىت وـتي -6،            (ّيذسٍاػتبتيه  )آسؿيتىت وـتي -5،            (اػتبتيه ، همبٍهت هلبلح ٍ تحليل ػبصُ ّب  )هىبًيه خبهذات -4

ػبختوبى وـتي-7،            (ّيذسٍديٌبهيه 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

ػاصُ وـتی-  هؼواسي وـتی  409192232332          
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

هزوَػِ هٌْذػی َّافضا  -  4910

،(هىبًيه ػيبالت ، اًتمبل حشاست ، آئشٍ ديٌبهيه ٍ تشهَديٌبهيه  )تشهَػيبالت -3سيبضيبت،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

(اػتبتيه ، همبٍهت هلبلح ، تحليل ػبصُ ّب  )خبهذات -5،            (ديٌبهيه ، استؼبؿبت ، وٌتشل ، ديٌبهيه پشٍاص  )ديٌبهيه -4

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هٌْذػی فضایی- هٌْذػی َّافضا 4110811333            

دیٌاهیه پشٍاص ٍ وٌتشل- هٌْذػی َّافضا 4110911333            

رلَتشًذگی- هٌْذػی َّافضا 4111011333            

آئشٍدیٌاهیه-  هٌْذػی َّافضا  4111711333            

ػاصُ ّاي َّایی- هٌْذػی َّافضا 4111911333            

فٌاٍسي هاَّاسُ- هٌْذػی َّافضا 4112011333            

هٌْذػی ٍسصؽ  -  4920

وٌتشل-4،            1ٍ2الىتشًٍيه -3،            1ٍ2هذاسّبي الىتشيىي -2،            (هؼبدالت ديفشاًؼيل،آهبس ٍ احتوبالت،سيبضيبت هٌْذػي)سيبضيبت-1

تدضيِ ٍ تحليل ػيگٌبل ٍ ػيؼتن-7،            1ٍ2ٍ3هٌْذػي ٍسصؽ -6ديٌبهيه،            -5خغي،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          404613333243 هٌْذػی ٍسصؽ

    گشٍُ  وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی

.گشايـْبي هشثَعِ عشح هي گشدد/ دسع صثبى اًگليؼي ػوَهي دس گشٍُ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي دس چبسچَة سؿتِ

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی1هزوَػِ   -  5100

تشٍيح ٍ آهَصؽ وـبٍسصي،-5التلبد وـبٍسصي،            -4هذيشيت وـبٍسصي،            -3صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -2آهبس ٍ سيبضي،            -1

هذيشيت تَػؼِ،-10تَػؼِ اختوبػي،           -9تَػؼِ التلبدي،            -8تَػؼِ وـبٍسصي،            -7تَػؼِ سٍػتبيي،            -6    

هذيشيت هضسػِ-12

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت وـاٍسصي- هذیشیت وـاٍسصي 501231130000000 0     

هذیشیت هضسػِ- هذیشیت وـاٍسصي 501241100000000 3     

     0 502061100300000 تشٍیذ ٍ آهَصؽ وـاٍسصي

     0 503191100030000 تَػؼِ سٍػتایی

ػیاػت ٍ تَػؼِ وـاٍسصي- هٌْذػی التصاد وـاٍسصي 503911103000000 0     

التصاد تَلیذ ٍ هذیشیت- هٌْذػی التصاد وـاٍسصي

ٍاحذّاي وـاٍسصي

503921103000000 0     

تاصاسیاتی هحصَالت- هٌْذػی التصاد وـاٍسصي

وـاٍسصي

503931103000000 0     

التصاد هٌاتغ عثیؼی ٍ-  هٌْذػی التصاد وـاٍسصي 

هحیظ صیؼت

503941103000000 0     
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی2هزوَػِ   -  5200

فشآٍسي هحلَالت ؿيالتي، تىثيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى گشم آثي، هيىشٍثيَلَطي فشآٍسدُ-3آهبس ٍ احتوبالت،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

تىثيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى ػشد آثي، تىثيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى تضييٌي ، اكَل ٍ سٍؿْبي ًگْذاسي هحلَالت ؿيالت،-4ّبي ؿيالت،            

ّيذسٍلَطي،-7خٌگلذاسي، آهبس ٍ اًذاصُ گيشي خٌگل ، ثْشُ ثشداسي ٍ حول ٍ ًمل چَة،            -6خٌگل ؿٌبػي، اوَلَطي خٌگل،            -5

اكالح ٍ  تَػؼِ ٍ ؿٌبػبيي-11خبوْبي هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه،           -10،           (آثي ٍ ثبدي )حفبظت خبن-9،            2 ٍ 1طئَهَسفَلَطِي -8

ؿيوي چَة ٍ اكَل حفبظت چَة،-14فيضيه ٍ هىبًيه چَة،           -13هشتؼذاسي، اسصيبثي ٍ اًذاصُ گيشي هشتغ،           -12گيبّبى هشتؼي،           

كيذٍثْشُ ثشداسي آثضيبى-15    

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

فشاٍسي هحصَالت ؿیالتی- ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت 50429223200000000000  

تىخیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى- ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت 50431222300000000000  

صیذ ٍ تْشُ تشداسي آتضیاى- ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت 50432223000000000003  

  50475210000000044000 هشتؼذاسي

  50476210000444400000 آتخیضداسي

ػوشاى ٍ تْشُ تشداسي رٌگل- ػلَم ٍ هٌْذػی رٌگل 50477210044000000000  

هذیشیت رٌگل- ػلَم ٍ هٌْذػی رٌگل 50478210044000000000  

ػلَم صیؼتی رٌگل- ػلَم ٍ هٌْذػی رٌگل 50479210044000000000  

صٌایغ- هٌْذػی صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي ػلَلضي

ػلَلضي

50642210000000000440  

 هٌْذػی صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي

واهپَصیت ّاي لیٌگَ ػلَلضي-ػلَلضي

50643210000000000440  

 هٌْذػی صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي

حفاظت ٍ اصالح-ػلَلضي

50644210000000000440  

 هٌْذػی صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي

تیَلَطي ٍ آًاتَهی-ػلَلضي

50645210000000000440  

 هٌْذػی صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي

هذیشیت صٌایغ چَب ٍ فشاٍسدُ ّاي ػلَلضي-ػلَلضي

50646210000000000440  

  50647200000232200000 هذیشیت ٍ وٌتشل تیاتاى

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی3هزوَػِ   -  5300

گيبُ-6ػلف ّبي ّشص ٍ وٌتشل آًْب،            -5اوَلَطِي ٍ فيضيَلَطي،            -4صساػت،            -3آهبس،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

گيبُ ؿٌبػي ٍ خبن ؿٌبػي،-9فيضيَلَطي ثؼذ اص ثشداؿت ٍ اصديبد ًجبتبت،            -8اكَل ثبغجبًي،            -7ؿٌبػي ٍ اكَل ثبغجبًي،            

عشح آصهبيـبت وـبٍسصي-12ثيَؿيوي ٍ طًتيه هَلىَلي،           -11اكَل ٍ اكالح طًتيه،           -10

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

     50185321000000432 طًتیه ٍ تِ ًظادي گیاّی

     50186321000000432 تیَتىٌَلَطي وـاٍسصي

     50208323311000002 صساػت

     50225322311001002 ػلَم ٍ تىٌَلَطي تزس

     50323320000334000 هٌْذػی فضاي ػثض

     50427320000334000 هٌْذػی فضاي ػثض گشایؾ گیاّاى صیٌتی دس هٌظش

(اگشٍاوَلَطي) وـاٍسصي اوَلَطیه  50428322411000002     

     50648322231001001 ؿٌاػایی ٍ هثاسصُ تا ػلفْاي ّشص
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی4هزوَػِ   -  5400

تـشيح ٍ فيضيَلَطي دام ٍ-5طًتيه ٍ اكالح ًظاد دام ٍ عيَس،            -4ثيَؿيوي،            -3صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -2سيبضي ٍ آهبس،            -1

هيىشٍثيَلَطي هَاد غزايي،-9ؿيوي هَاد غزايي،            -8هذيشيت ٍ پشٍسؽ دام ٍ عيَس،            -7تغزيِ دام ٍ عيَس،            -6عيَس،            

اكَل-12،           (ؿيش،گَؿت، لٌذ،غالت ٍ سٍغي)تىٌَلَطي هَاد غزايي -11اكَل ٍ سٍؽ ّبي ًگْذاسي هَاد غزايي ٍ وٌؼشٍػبصي،           -10

(اكَل عشاحي، اكَل هٌْذػي، ػيبالت، اًتمبل خشم ٍ حشاست، اػتبتيه)هٌْذػي ٍ عشاحي وبسخبًدبت هَاد غزايي 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

فیضیَلَطي عیَس- ػلَم عیَس 50114233243200000     

تغزیِ دام-  ػلَم داهی  50118233244200000     

اصالح ًظاددام-  ػلَم داهی  50119233442200000     

هذیشیت داهپشٍسي-  ػلَم داهی  50120233224400000     

تغزیِ عیَس-  ػلَم داهی 50121233244200000     

فیضیَلَطي دام-  ػلَم داهی  50122233442200000     

پشٍسؽ صًثَس ػؼل-  ػلَم داهی  50296233224400000     

صٌایغ غزایی- ػلَم ٍ هٌْذػی صٌایغ غزایی 50415230000042342     

فٌاٍسي هَاد غزایی- ػلَم ٍ هٌْذػی صٌایغ غزایی 50417230000042342     

صیؼت فٌاٍسي هَاد- ػلَم ٍ هٌْذػی صٌایغ غزایی

غزایی

50418230000042342     

ؿیوی هَاد غزایی- ػلَم ٍ هٌْذػی صٌایغ غزایی 50426230000042342     

     50551233224400000 پشٍسؽ ٍ هذیشیت تَلیذ عیَس

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی5هزوَػِ   -  5500

ػبختوبى ّبي اًتمبل ٍ-5ّيذسٍليه ٍ ّيذسٍلَطي،            -4هٌْذػي صّىـي،            -3صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -2آهبس ٍ سيبضي،            -1

فيضيه ٍ-9ؿيوي ٍ حبكلخيضي خبن،            -8پيذايؾ، سدُ ثٌذي ٍ اسصيبثي خبن،            -7ػيؼتن ّبي آثيبسي،            -6تَصيغ آة،            

َّاؿٌبػي-11ساثغِ آة ٍ خبن ٍ گيبُ،           -10حفبظت خبن،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

تیَلَطي- هذیشیت حاصلخیضي ٍ صیؼت فٌاٍسي خان

ٍ تیَتىٌَلَطي خان

5012612000012130      

فیضیه ٍ حفاظت خان- هذیشیت هٌاتغ خان 5012822000011310      

ؿیوی ،- هذیشیت حاصلخیضي ٍ صیؼت فٌاٍسي خان

حاصلخیضي خان ٍ تغزیِ گیاُ

5014412000013120      

هٌاتغ خان ٍ اسصیاتی اساضی- هذیشیت هٌاتغ خان 5014512000032110      

ػاصُ ّاي آتی- ػلَم ٍ هٌْذػی آب  5018722022100010      

هٌاتغ آب- ػلَم ٍ هٌْذػی آب  5018822031100010      

آتیاسي ٍصّىـی- ػلَم ٍ هٌْذػی آب  5018912200300020      

َّاؿٌاػی وـاٍسصي- ػلَم ٍ هٌْذػی آب  5064922020000004      
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی6هزوَػِ   -  5600

هَتَس ٍ تشاوتَس،-5عشاحي اخضاء هبؿيي،            -4همبٍهت هلبلح،            -3سيبضيبت ٍ آهبس،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

تحليل ٍ اسصيبثي پشٍطُ ّبي-9التلبد ٍ هذيشيت ٍاحذّبي هىبًيضُ،            -8هىبًيضاػيَى وـبٍسصي،            -7هبؿيٌْبي وـبٍسصي،            -6

ثبصيبفت ٍ هذيشيت پؼوبًذ-12هذيشيت هلشف اًشطي،           -11هَتَس، تشاوتَس ٍ هبؿيٌْبي وـبٍسصي،           -10هىبًيضُ،           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

هذیشیت تحلیل- هٌْذػی هىاًیضاػیَى وـاٍسصي

ػاهاًِ ّا

50297330000333300     

اًشطي- هٌْذػی هىاًیضاػیَى وـاٍسصي 50298330000330330     

تاصیافت ٍ هذیشیت- هٌْذػی هىاًیضاػیَى وـاٍسصي

پؼواًذ

50299330000330303     

عشاحی ٍ ػاخت- هٌْذػی هىاًیه تیَػیؼتن 50388333333000000     

اًشطي ّاي تزذیذپزیش- هٌْذػی هىاًیه تیَػیؼتن 50389333333000000     

فٌاٍسي پغ اص تشداؿت- هٌْذػی هىاًیه تیَػیؼتن 50390333333000000     

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی7هزوَػِ   -  5700

،(ػيؼتوبتيه،آًبتَهي،فيضيَلَطي)گيبُ ؿٌبػي-3آهبس ػوَهي ٍ عشحْبي آهبسي دس ػلَم وـبٍسصي،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

ثيوبسيْبي لبسچي،ثيوبسيْبي ٍيشٍػي،ثيوبسيْبي پشٍوبسيَتي،ًوبتذّبي اًگل گيبّي، ثيوبسيْبي)ثيوبسي ّبي گيبّي-5لبسذ ؿٌبػي،            -4 

حـشُ ؿٌبػي،-8خبًَس ؿٌبػي،            -7اكَل هجبسصُ ٍ ػن ؿٌبػي دس ثيوبسيْبي گيبّي،            -6،            (فيضيَلَطيه ٍ اًگلْبي گلذاس

اكَل هجبسصُ ٍ ػن ؿٌبػي دس آفبت گيبّي-10آفبت گيبّي،           -9

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

       502093000002455 حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصي

       506073224550000 تیواسي ؿٌاػی گیاّی

وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثیؼی8هزوَػِ   -  5800

ثيَلَطي ٍ ؿٌبخت حيَاًبت ؿىبسي،-4اوَلَطي حيبت ٍحؾ،            -3ؿٌبخت ٍ حوبيت هحيظ صيؼت،            -2صثبى اًگليؼي ػوَهي،            -1

اسصيبثي هحيظ صيؼت-6آلَدگي ّبي هحيظ صيؼت،            -5      

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

صیؼتگاّْاٍتٌَع صیؼتی-  هحیظ صیؼت  50539323222           

آلَدگیْاي هحیظ صیؼت-  هحیظ صیؼت  50540322232           

اسصیاتی ٍآهایؾ ػشصهیي- هحیظ صیؼت  50541322223           
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

    گشٍُ  ٌّش

هزوَػِ ٌّشّاي پظٍّـی  -  6118

فلؼفِ غشة ٍ صيجبيي ؿٌبػي،-4ًمذ ٌّشي ٍ ادثي،            -3فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ ادثيبت ايشاى ٍ خْبى،            -2صثبى ػوَهي ٍتخللي،            -1

فلؼفِ ٍ ػشفبى اػالهي-5 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            6011523400 پظٍّؾ ٌّش

            6014623031 فلؼفِ ٌّش

تاسیخ ٌّش ایشاى تاػتاى  -  6119

تبسيخ ٌّش-5تبسيخ ٌّش ايشاى ثبػتبى،            -4هجبًي ٌّش،            -3اعالػبت ػوَهي ٌّشٍتبسيخ ٌّش،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ايشاى اػالهي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            6013721131 تاسیخ ٌّش ایشاى تاػتاى

            6015421113 تاسیخ ٌّش ایشاى اػالهی

            6016721114 تاسیخ ٌّش رْاى اػالم

عشاحی پاسچِ ٍ لثاع  -  6120

اكَل-5پبسچِ ؿٌبػي،            -4فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ ادثيبت ايشاى ٍ خْبى،            -3ًمذ ٌّشي ٍ ادثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

ؿبهل تؼلظ دس عشاحي اًَاع هٌؼَخبت عشح داس )عشاحي پبسچِ ٍ لجبع -7تبسيخ پبسچِ ٍ لجبع ايشاى ٍ خْبى،            -6عشاحي پبسچِ ٍ لجبع،            

(ثبفتي ٍ چبپي ٍ عشاحي اًَاع لجبع 

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          601012322234 عشاحی  پاسچِ  ٍ لثاع

عشاحی فضاّاي آهَصؿی  -  6121

عشاحي هؼوبسي-3سٍاًـٌبػي وَدن ٍ هجبًي تؼلين ٍ تشثيت،            -2آگبّيْبي ػوَهي دس صهيٌِ هؼوبسي،            -1

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

              60221224 عشاحی فضاّاي آهَصؿی

تشًاهِ سیضي ؿْشي  -  6122

تدبسة ثشًبهِ سيضي ؿْشي-4هجبًي ًظشي ثشًبهِ سيضي ؿْشي،            -3سٍؽ ّبي ثشًبهِ سيضي ؿْشي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تْيِ يه ثشًبهِ هَضَػي- آصهَى ػولي ثشًبهِ سيضي ؿْشي -5دس ايشاى،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            6021611112 تشًاهِ سیضي ؿْشي
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ

96ًام ٍ وذ هزوَػِ ّا،سؿتِ ّا ٍ هَاد اهتحاًی آصهَى واسؿٌاػی اسؿذ ًاپیَػتِ ػال : (1)رذٍل ؿواسُ 

عشاحی ؿْشي  -  6123

تدبسة عشاحي ؿْشي دس ايشاى،-4سٍؽ ّبي عشاحي ؿْشي،            -3هجبًي ًظشي عشاحي ؿْشي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تْيِ يه عشح هَضؼي- آصهَى ػولي عشاحي ؿْشي -5

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            6021511112 عشاحی ؿْشي

هزوَػِ هشهت ٍ احیاي اتٌیِ ٍ تافتْاي تاسیخی  -  6124

آػيت ؿٌبػي ٍ في ؿٌبػي ثٌبّبي تبسيخي،-3ؿٌبخت ًٍمذ ثٌبّب ٍهدوَػِ ّبي هؼوبسي ايشاى،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

آؿٌبيي ثبتدبسة خْبًي هشهت ثٌبٍآثبس،-6تؼبدل ٍپَيبئي ػبختبسّبي هؼوبسي،            )داًؾ فٌي هؼوبسي)-5هجبًي ًظشي هشهت،            -4

ؿيوي حفبظت هشهت-9في ؿٌبػي ٍآػيت ؿٌبػي آثبس،            -8ٌّش ٍتوذى ايشاى،            -7

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

        60117200302233 هشهت اؿیاء فشٌّگی ٍ تاسیخی

هزوَػِ هؼواسي  -  6125

دسٍع-3،            (تٌظين ؿشايظ هحيغي،ايؼتبيي،ؿٌبخت هَاد،ػٌبكشٍخضئيبت،تبػيؼبت)دسٍع فٌي ػبختوبى-2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

هجبًي ثبصػبصي پغ اص ػبًحِ-5دسن ػوَهي هؼوبسي،            -4،            (تبسيخ هؼوبسي خْبى،هؼوبسي هؼبكش،هجبًي ًظشي هؼوبسي)تبسيخ ٍهجبًي ًظشي

دسن ػوَهي هٌظش،-6،            (گًَِ ؿٌبػي ٍ عشاحي اػىبى هَلت ٍ دائن ، ٍاطگبى ٍ تؼبسيف ثاليب ٍ ػَاًح ، هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ هذيشيت ثحشاى  )

(اػىيغ هؼوبسي)پشٍطُ ػولي عشاحي-7           

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          602202323005 هؼواسي داخلی

          602233311202 تاصػاصي پغ اص ػاًحِ

          602402323035 هٌْذػی هؼواسي هٌظش

تشًاهِ سیضي هٌغمِ اي  -  6126

تدبسة ثشًبهِ سيضي-4هجبًي ًظشي ثشًبهِ سيضي هٌغمِ اي،            -3سٍؽ ّبي ثشًبهِ سيضي هٌغمِ اي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

تْيِ چبسچَة ولي يه عشح تَػؼِ ٍ ػوشاى ؿْشػتبى- آصهَى ػولي ثشًبهِ سيضي هٌغمِ اي -5هٌغمِ اي دس ايشاى،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

            6021711112 تشًاهِ سیضي هٌغمِ اي
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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هزوَػِ ٌّشّاي ًوایـی  -  6127

اعالػبت-5وبسگشداًي،            -4تدضيِ ٍ تحليل ًوبيـٌبهِ،            -3،            (اخشاي ًمؾ)ًظشيِ ّبي ثبصيگشي-2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

آصهَى ػولي وبسگشداًي-8،            (ًگبسؽ ًوبيـٌبهِ)ًوبيـٌبهِ ًَيؼي-7هجبًي ًظشي ًوبيؾ،            -6تخللي،تبسيخي ٌّشًوبيؾ،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         6031123243406 واسگشداًی ًوایؾ

         6032120303460 ادتیات ًوایـی

ًَاصًذگی هَػیمی رْاًی  -  6128

ّوشاّي-6ّبسهًَي،            -5هجبًي ًظشي،            -4ػبصؿٌبػي خْبًي،            -3ػبص ؿٌبػي ايشاًي،            -2صثبى اًگليؼي تخللي،            -1

ًَاصًذگي هَػيمي خْبًي-8تئَسي هَػيمي ػشايؾ ٍتشثيت ؿٌَايي،            -7ػبص خْبًي ثبپيبًَ،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

         6017321242344 ًَاصًذگی ػاص رْاًی

ٌّشّاي ػاخت ٍ هؼواسي  -  6129

تٌظين ؿشايظ هحيغي ٍ-4عشاحي فٌي ٍ اخضاء ػبختوبى،            -3ايؼتبيي ٍ في ػبختوبى،            -2صثبى ػوَهي ٍ تخللي اًگليؼي،            -1

ػيؼتوْبي ػبختوبًي دس هؼوبسي-7هَاد ٍ هلبلح،            -6هذيشيت وبسگبّي،            -5تبػيؼبت ػبختوبى،            

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

          602282300430 هذیشیت پشٍطُ ٍ ػاخت

          602332331003 فٌاٍسي هؼواسي

هؼواسي دیزیتال- فٌاٍسي هؼواسي 602342331003          

هؼواسي تیًَیه- فٌاٍسي هؼواسي 602412331003          

          602522334000 هؼواسي ٍ اًشطي

عشاحی  صٌؼتی  -  6130

تبسيخ ًمبؿي ايشاى ٍخْبى،هجبًي ًظشي عشاحي كٌؼتي،استجبط)اعالػبت تخللي-3ًمذ ٌّشي ٍادثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

پشٍطُ ػولي عشاحي كٌؼتي-4،            (تلَيشي،تلَيشػبصي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             601022146 عشاحی  صٌؼتی

تصَیش ػاصي  -  6131

تبسيخ ًمبؿي ايشاى ٍخْبى،هجبًي ًظشي عشاحي كٌؼتي،استجبط)اعالػبت تخللي-3ًمذ ٌّشي ٍادثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

پشٍطُ ػولي تلَيشػبصي-4،            (تلَيشي،تلَيشػبصي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             601073346 تصَیش ػاصي
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گشایؾ- سؿتِ  ضشایة هَاد اهتحاًیوذسؿتِ
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ًماؿی  -  6132

تبسيخ ًمبؿي ايشاى ٍخْبى،هجبًي ًظشي عشاحي كٌؼتي،استجبط)اعالػبت تخللي-3ًمذ ٌّشي ٍادثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

پشٍطُ ػولي ًمبؿي-4،            (تلَيشي،تلَيشػبصي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             601112246 ًماؿی

استثاط تصَیشي  -  6133

تبسيخ ًمبؿي ايشاى ٍخْبى،هجبًي ًظشي عشاحي كٌؼتي،استجبط)اعالػبت تخللي-3ًمذ ٌّشي ٍادثي،            -2صثبى تخللي اًگليؼي،            -1

پشٍطُ ػولي استجبط تلَيشي-4،            (تلَيشي،تلَيشػبصي

1234567891011121314151617:ؿواسُ دسع 

             601403346 استثاط تصَیشي

56

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی دایر است:(2)جدول شماره 

ٍاحذ آتاداى151

ٍاحذ آتاد216ُ

ٍاحذ آرسضْش399

ٍاحذ آصادضْش186

ٍاحذ آستاسا164

ٍاحذ آستاًِ اضشفي546ِ

ٍاحذ آضتياى199

آهلي …ٍاحذ آيت ا260

ٍاحذ اتشو259َُ

ٍاحذ اتْش207

ٍاحذ اسان121

ٍاحذ اسدتيل119

ٍاحذ اسدستاى177

ٍاحذ اسدواى283

ٍاحذ اسسٌجاى160

ٍاحذ اسٍهي103ِ

ٍاحذ استْثاى145

ٍاحذ اسذآتاد469

ٍاحذ اسفشايي315

ٍاحذ اسى350َ

ٍاحذ اسالم آتادغشب282

ٍاحذ اسالهطْش238

ٍاحذ اضىزس317

(خَساسگاى)ٍاحذ اصفْاى175

ٍاحذ الليذ161

ٍاحذ اليگَدسص245

ٍاحذ الىتشًٍيىي503

ٍاحذ اهاسات هتحذُ عشتي222

ٍاحذ اهيذي187ِ

ٍاحذ اًاس273

ٍاحذ اًذيوطه295

ٍاحذ اّش220

ٍاحذ اّشم516

ٍاحذ اَّاص106

ٍاحذ ايز153ُ

ٍاحذ ايشاًطْش180

ٍاحذ ايالم254

ٍاحذ ايلخچي396

ٍاحذ ايَاى غشب457

ٍاحذ تاتل156

ٍاحذ تادسٍد475

ٍاحذ تاغوله389

ٍاحذ تافت221

ٍاحذ تافك223

ٍاحذ تجٌَسد182

ٍاحذ تشدسىي280

ٍاحذ تشدسيش226

ٍاحذ تشٍجشد112

ٍاحذ تشٍجي242

ٍاحذ تستاى آتاد351

ٍاحذ تن240

ٍاحذ تٌاب144

ٍاحذ تٌذساًضلي286

ٍاحذ تٌذسجاسه521

ٍاحذ تٌذسديلن335

ٍاحذ تٌذسعثاس114

ٍاحذ تٌذسگض393

ٍاحذ تٌذسلٌگ285ِ

ٍاحذ تَئيي صّشا299

ٍاحذ تَضْش146

ٍاحذ تَواى379

ٍاحذ تْاتاد518

ٍاحذ تْثْاى215

ٍاحذ تْطْش346

ٍاحذ تيجاس342

ٍاحذ تيشجٌذ131

ٍاحذ تيضاء فاسس291

ٍاحذ تيلِ سَاس473

ٍاحذ پاسس آتاد هغاى287

ٍاحذ پاسسياى460

ٍاحذ پشديس501

ٍاحذ پشًذ298

ٍاحذ پضضىي تْشاى136

ٍاحذ تاوستاى170

ٍاحذ تالص314

ٍاحذ تايثاد265

ٍاحذ تثشيض102

ٍاحذ تشتت جام118

ٍاحذ تشتت حيذسي132ِ

ٍاحذ تفت201

ٍاحذ تفشش247

ٍاحذ تٌىاتي159

ٍاحذ تَيسشواى167

ٍاحذ تْشاى جٌَب141

ٍاحذ تْشاى ضشق284

ٍاحذ تْشاى ضوال157

ٍاحذ تْشاى غشب228

ٍاحذ تْشاى هشوضي101

ٍاحذ تيشاى595

ٍاحذ جاسة340

ٍاحذ جضيشُ خاسن174

ٍاحذ جلفا471

ٍاحذ جَيثاس344

ٍاحذ جْشم193

ٍاحذ جيشفت122

ٍاحذ چاتْاس341

ٍاحذ چالَس158

ٍاحذ حاجي آتاد380

ٍاحذ خاش269

ٍاحذ خاه386ٌِ

ٍاحذ خذاتٌذ392ُ

ٍاحذ خشم آتاد148

ٍاحذ خشهطْش500

ٍاحذ خلخال213

ٍاحذ خويي262

ٍاحذ خويٌي ضْش188

ٍاحذ خَسهَج224

ٍاحذ خَي137

ٍاحذ داساب168

ٍاحذ داسيَى525

ٍاحذ داهغاى142

ٍاحذ دسُ ضْش334

ٍاحذ دصفَل165

ٍاحذ دضتستاى290

ٍاحذ دلَاس526

ٍاحذ دليجاى495

ٍاحذ دهاًٍذ250

ٍاحذ دًذاًپضضىي تْشاى227

ٍاحذ دٍسٍد248

ٍاحذ دٍلت آتاد318

ٍاحذ دّالاى183

ٍاحذ دّذضت293

ٍاحذ دّلشاى481

ٍاحذ ساهسش414

ٍاحذ ساهْشهض230

ٍاحذ ستاط وشين559

ٍاحذ سضت117

ٍاحذ سفسٌجاى194

ٍاحذ سٍداى383

ٍاحذ سٍدتاس296

ٍاحذ سٍدسش275

ٍاحذ سٍدّي113

ٍاحذ صاتل268

ٍاحذ صاّذاى109

ٍاحذ صاّذضْش343

ٍاحذ صسلاى288

ٍاحذ صسًذ211

ٍاحذ صسًذي528ِ

ٍاحذ صسيي دضت529

ٍاحذ صًجاى138

ٍاحذ ساسي208

ٍاحذ سا181ٍُ

ٍاحذ سثضٍاس127

ٍاحذ سپيذاى251

ٍاحذ سشاب124

ٍاحذ سشاٍاى270

ٍاحذ سشٍستاى278

ٍاحذ سمض271

ٍاحذ سلواس264

ٍاحذ سوٌاى128

ٍاحذ سويشم462

ٍاحذ سٌٌذج110

ٍاحذ سَادو279َُ

ٍاحذ سَسٌگشد313

ٍاحذ سيشجاى203

ٍاحذ ضادگاى474

ٍاحذ ضاّشٍد104

ٍاحذ ضاّيي دط336

ٍاحذ ضاّيي ضْش394

ٍاحذ ضثستش195

ٍاحذ ضَضتش204

ٍاحذ ضْشتاته210

ٍاحذ ضْشضا197

ٍاحذ ضْشلذس252

ٍاحذ ضْشوشد133

ٍاحذ ضْشهجلسي219

ٍاحذ ضيشاص163

ٍاحذ ضيشٍاى169

ٍاحذ صح281ٌِ

ٍاحذ صفادضت583

ٍاحذ صفاضْش387

ٍاحذ صَفياى390

ٍاحذ صَهعِ سشا532

ٍاحذ طثس229

ٍاحذ عجة ضيش256

ٍاحذ علَم داسٍئي225

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات123

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات فاسس415

ٍاحذ علي آتادوتَل184

ٍاحذ فاسساى401

ٍاحذ فشاّاى244

ٍاحذ فشدٍس162

ٍاحذ فشيذى258

ٍاحذ فسا134

ٍاحذ فالٍسجاى172

ٍاحذ فَهي ٍ ضفت395

ٍاحذ فيشٍصآتاد129

ٍاحذ فيشٍصو135َُ

ٍاحذ لائن ضْش107

ٍاحذ لايٌات261

ٍاحذ لش302ٍُ

ٍاحذ لضٍيي214

ٍاحذ لطن217

ٍاحذ لن154

ٍاحذ لَچاى206

ٍاحذ واصسٍى152

ٍاحذ واضاى116

ٍاحذ واضوش212

ٍاحذ وشج115

ٍاحذ وشهاى108

ٍاحذ وشهاًطا192ُ

ٍاحذ وليثش276

ٍاحذ وويجاى347

ٍاحذ وٌگاٍس312

ٍاحذ وٌَْج253

ٍاحذ گچساساى149

ٍاحذ گشگاى173

ٍاحذ گشهساس189

ٍاحذ گشهي391

ٍاحذ گلپايگاى266

ٍاحذ گٌاتاد140

ٍاحذ گٌا397ٍُ

ٍاحذ گٌثذواٍٍس274

ٍاحذ السستاى155

ٍاحذ الهشد243

ٍاحذ الّيجاى202

ٍاحذ لٌجاى294

ٍاحذ لٌگشٍد484

ٍاحذ هاو241َ

ٍاحذ هاّطْش191

ٍاحذ هثاسو190ِ

ٍاحذ هحالت200

ٍاحذ هشاغ147ِ

ٍاحذ هشًذ125

ٍاحذ هشٍدضت198

ٍاحذ هشيَاى537

هشوضتيي الوللي ويص619

ٍاحذ هسجذسليواى178

ٍاحذ هطىيي ضْش263

ٍاحذ هطْذ111

ٍاحذ هالسد560

ٍاحذ هاليش196

ٍاحذ هلىاى300

ٍاحذ هوماى297

ٍاحذ هْاتاد166

ٍاحذ هْذي ضْش479

ٍاحذ هْشيض316

ٍاحذ هياًذٍآب249

ٍاحذ هيا218ًِ

ٍاحذ هيثذ179

ٍاحذ هيو205ِ

ٍاحذ هيٌاب381

ٍاحذ هيٌَدضت333

ٍاحذ ًائيي176

ٍاحذ ًجف آتاد150

ٍاحذ ًشاق185

ٍاحذ ًطٌض289

ٍاحذ ًمذ246ُ

ٍاحذ ًىا311

ٍاحذ ًَس239

ٍاحذ ًَسآتاد هوسٌي292

ٍاحذ ًَضْش539

ٍاحذ ًي سيض209

ٍاحذ ًيطاتَس130

ٍاحذ ٍساهيي143

ٍاحذ ٍسصلاى348

ٍاحذ ّادي ضْش338

ٍاحذ ّشًذ267

ٍاحذ ّشيس388

ٍاحذ ّطتشٍد301

ٍاحذ ّطتگشد494

ٍاحذ ّوذاى171

ٍاحذ ّيذج400

ٍاحذ ضْشسي139

ٍاحذ ياسَج120

ٍاحذ يضد105
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1396کد و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون سال :(3)جدول شماره 

پصٍّطگاُ هَادٍاًرشي701

پصٍّطگاُ ػلَم اًساًي ٍهطالؼات فرٌّگي702

پصٍّطگاُ پليورايراى703

پصٍّطگاُ ػلَم ٍتىٌَلَشي دفاػي704

پصٍّطگاُ ػلَم زهيي ٍابستِ بِ سازهاى زهيي ضٌاسي وطَر705

پصٍّطگاُ فرٌّگ ٌٍّراسالهي سازهاى تبليغات اسالهي706

پصٍّطگاُ ساختواى ٍهسىي707

حَزُ ػلويِ لن708

ضْيذػباسپَر-داًطىذُ صٌؼت اب ٍبرق 709

داًطىذُ حفاظت ٍبْذاضت وار710

داًطىذُ رٍابط بيي الولل ٍزارت اهَرخارج711ِ

داًطىذُ صذاٍسيواي جوَْري اسالهي ايراى712

داًطىذُ ػلَم پسضىي جْرم713

داًطىذُ ػلَم پسضىي فسا714

داًطىذُ ػلَم پسضىي گٌاباد715

دادگستري-داًطىذُ ػلَم لضايي ٍخذهات اداري 716

داًطىذُ تىٌَلَشي َّاپيوائي وطَري717

داًطىذُ ػلَم پايِ داهغاى718

ٍزارت اهَرالتصادي ٍدارايي-داًطىذُ اهَرالتصادي 719

داًطىذُ اطالػات720

داًطىذُ ػلَم اًتظاهي ًيرٍي اًتظاهي جوَْري اسالهي ايراى721

واربردي پست ٍهخابرات-داًطىذُ ػلوي 722

داًطىذُ پرستاري باًه هلي723

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي زهيٌي ارتص جوَْري اسالهي ايراى724

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي َّايي ارتص جوَْري اسالهي ايراى725

داًطىذُ تربيت هؼلن لراى هجيذ726

داًطىذُ ٍستادارتص جوَْري اسالهي ايراى727

داًطىذُ پسضىي فاطويِ لن728

داًطىذُ فرهاًذّي ٍستادسپاُ پاسذاراى اًمالب اسالهي729

داًطىذُ اصَل الذيي730

داًطىذُ ػلَم پسضىي سبسٍار731

داًطىذُ تربيت دبيرفٌي ٍحرفِ اي هيرزاوَچه خاى732

داًطگاُ اران733

داًطگاُ ارٍهي734ِ

داًطگاُ اصفْاى735

ض-داًطگاُ السّرا736

ًساجا-ع -داًطگاُ افسري اهام ػلي 737

ع-داًطگاُ اهام حسيي 738

ع-داًطگاُ اهام صادق 739

داًطگاُ ايالم740

لن-ع -داًطگاُ بالرالؼلَم 741

ّوذاى-داًطگاُ بَػلي سيٌا742

داًطگاُ بيرجٌذ743

رُ-داًطگاُ بيي الوللي اهام خويٌي 744

داًطگاُ پيام ًَر745

داًطگاُ تبريس746

داًطگاُ تربيت دبيرضْيذرجائي747

داًطگاُ تربيت هذرض748

تبريس-داًطگاُ تربيت هؼلن 749

تْراى-داًطگاُ تربيت هؼلن 750

سبسٍار-داًطگاُ تربيت هؼلن 751

داًطگاُ تْراى752

بَضْر-داًطگاُ خليج فارض 753

داًطگاُ رازي ورهاًطا754ُ

داًطگاُ زًجاى755

داًطگاُ سوٌاى756

داًطگاُ سيستاى ٍبلَجستاى757

داًطگاُ ضاّذ758

داًطگاُ ضاّرٍد759

داًطگاُ ضْرورد760

داًطگاُ ضْيذباٌّرورهاى761

داًطگاُ ضْيذبْطتي762

داًطگاُ چوراى اَّاز763

داًطگاُ ضيراز764

داًطگاُ صٌؼت ًفت765

داًطگاُ صٌؼتي اصفْاى766

داًطگاُ صٌؼتي اهيروبير767

داًطگاُ صٌؼتي خَاجِ ًصيرالذيي طَسي768

داًطگاُ صٌؼتي سٌْذتبريس769

داًطگاُ صٌؼتي ضريف770

داًطگاُ صٌؼتي هاله اضتر771

داًطگاُ ػالهِ طباطبائي772

داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت ايراى773

هطْذ-داًطگاُ ػلَم اسالهي رضَي 774

لن-رُ -هفيذ-دارالؼلن -داًطگاُ ػلَم اًساًي 775

داًطگاُ ػلَم بْسيستي ٍتَاًبخطي776

داًطگاُ ػلَم پسضىي اران777

داًطگاُ ػلَم پسضىي اردبيل778

داًطگاُ ػلَم پسضىي اٍرهي779ِ

داًطگاُ ػلَم پسضىي اصفْاى780

داًطگاُ ػلَم پسضىي اَّاز781

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايراى782

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايالم783

داًطگاُ ػلَم پسضىي بابل784

داًطگاُ ػلَم پسضىي بٌذرػباض785

ػج-داًطگاُ ػلَم پسضىي بميِ اهلل 786

داًطگاُ ػلَم پسضىي بَضْر787

داًطگاُ ػلَم پسضىي بيرجٌذ788

داًطگاُ ػلَم پسضىي تبريس789

داًطگاُ ػلَم پسضىي تْراى790

داًطگاُ ػلَم پسضىي رفسٌجاى791

داًطگاُ ػلَم پسضىي زاّذاى792

داًطگاُ ػلَم پسضىي زًجاى793

داًطگاُ ػلَم پسضىي سوٌاى794

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضاّرٍد795

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْرورد796

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْيذبْطتي797

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضيراز798

داًطگاُ ػلَم پسضىي لسٍيي799

داًطگاُ ػلَم پسضىي واضاى800

داًطگاُ ػلَم پسضىي وردستاى801

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاى802

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاًطا803ُ

داًطگاُ ػلَم پسضىي گرگاى804

داًطگاُ ػلَم پسضىي گيالى805

داًطگاُ ػلَم پسضىي لرستاى806

داًطگاُ ػلَم پسضىي هازًذراى807

داًطگاُ ػلَم پسضىي هطْذ808

داًطگاُ ػلَم پسضىي ّوذاى809

داًطگاُ ػلَم پسضىي ياسَج810

داًطگاُ ػلَم پسضىي يسد811

داًطگاُ ػلَم وطاٍرزي ٍهٌابغ طبيؼي گرگاى812

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى َّايي ضْيذستاري813

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى فارابي814

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى هازًذراى815

داًطگاُ فردٍسي هطْذ816

داًطگاُ لن817

داًطگاُ واضاى818

داًطگاُ وردستاى819

داًطگاُ گيالى820

داًطگاُ لرستاى821

داًطگاُ هازًذراى822

داًطگاُ هحمك اردبيلي823

رفسٌجاى-ػج -داًطگاُ ٍلي ػصر824

داًطگاُ ّرهسگاى825

داًطگاُ ٌّر826

داًطگاُ يسد827

سازهاى هذيريت صٌؼتي828

ًَضْر-هجتوغ داًطگاّي ػلَم دريايي 829

هجتوغ اهَزضي ػالي لن830

هجتوغ اهَزضي ػالي ياسَج831

هروساهَزش ػالي تربيت هربي ػميذتي سياسي سپاُ پاسذاراى832

باًه هروسي-هروساهَزش ػالي باًىذاري 833

هروساهَزش ػالي وتابذاري834

زًجاى-هروستحصيالت تىويلي درػلَم پايِ 835

هذرسِ ػالي ضْيذهطْري836

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي حسابذاري ٍهذيريت آرربايجاى837

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي ويص838

هَسسِ هطالؼات بيي الوللي پصٍّطىذُ اًرشي ٍزارت ًفت839

هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خاتن840

هطْذ-هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خيام 841

هروساهَزضي ػالي هيراث فرٌّگي842

هَسسِ ػالي پصٍّص دربرًاهِ ريسي ٍتَسؼِ سازهاى برًاهِ ٍبَدج843ِ

پصٍّطگاُ بيي الوللي زلسلِ ضٌاسي ٍهٌْذسي زلسل844ِ

هروساهَزش هذيريت دٍلتي845

هروسپصٍّطْاي ضيوي ٍهٌْذسي ضيوي ايراى846

رُ-هَسسِ اهَزضي ٍپصٍّطي اهام خويٌي 847

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي سَر848ُ

لسٍيي-هروساهَزش ػالي رجا849

ٍاًمالب اسالهي-رُ -پصٍّطىذُ اهام خويٌي 850

هذارن سيستن فراگيرداًطگاُ پيام ًَر851

هروسآهَزضْاي ػالي بيي الوللي ػلَم ٍتحميمات852

هَسسِ اهَزش ػالي سجاد853

دارًذگاى هذارن داًطگاّْاي خارج ازوطَر854

سايرداًطگاّْاٍهؤسسات آهَزش ػالي855
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ًام ٍکذ حَصُ ّای اهتحاًی بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ استاى هحل سکًَت  داٍطلباى: (4)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ حَصُ اهتحاًی سِ سقوی هی باشذ: تزکش

( 11 )استاى آرسبايجاى ششقی   

220ٍاحذ اّر

144ٍاحذ بٌاب

102ٍاحذ تبريس

125ٍاحذ هرًذ
( 16 )استاى آرسبايجاى غشبی   

103ٍاحذ ارٍهيِ

137ٍاحذ خَي

166ٍاحذ هْاباد
( 19 )استاى اسدبيل   

119ٍاحذ اردبيل

213ٍاحذ خلخال
( 21 )استاى اصفْاى   

175(خَراسگاى)ٍاحذ اصفْاى

197ٍاحذ شْرضا
( 23 )استاى البشص   

115ٍاحذ کرج
( 25 )استاى ايالم   

254ٍاحذ ايالم
( 27 )استاى بَشْش   

146ٍاحذ بَشْر
( 29 )استاى تْشاى   

100تْراى
( 32 )استاى چْاسهحال ٍبختياسی   

133ٍاحذ شْرکرد
( 34 )استاى خشاساى جٌَبی   

131ٍاحذ بيرجٌذ

162ٍاحذ فردٍس

261ٍاحذ قايٌات
( 36 )استاى خشاساى سضَی   

118ٍاحذ تربت جام

132ٍاحذ تربت حيذريِ

127ٍاحذ سبسٍار

111ٍاحذ هشْذ

( 41 )استاى خشاساى شوالی   

182ٍاحذ بجٌَرد

169ٍاحذ شيرٍاى
( 44 )استاى خَصستاى   

151ٍاحذ آباداى

106ٍاحذ اَّاز

215ٍاحذ بْبْاى

165ٍاحذ دزفَل

204ٍاحذ شَشتر

191ٍاحذ هاّشْر
( 48 )استاى صًجاى   

207ٍاحذ ابْر

138ٍاحذ زًجاى
( 51 )استاى سوٌاى   

142ٍاحذ داهغاى

128ٍاحذ سوٌاى

104ٍاحذ شاّرٍد
( 53 )استاى سيستاى ٍبلَچستاى   

180ٍاحذ ايراًشْر

268ٍاحذ زابل

109ٍاحذ زاّذاى
( 55 )استاى فاسس   

216ٍاحذ آبادُ

163ٍاحذ شيراز

155ٍاحذ الرستاى

152ٍاحذ کازرٍى
( 59 )استاى قضٍيي   

299ٍاحذ بَئيي زّرا

170ٍاحذ تاکستاى

214ٍاحذ قسٍيي
( 61 )استاى قن   

154ٍاحذ قن
( 62 )استاى کشدستاى   

110ٍاحذ سٌٌذج

( 65 )استاى کشهاى   

122ٍاحذ جيرفت

203ٍاحذ سيرجاى

108ٍاحذ کرهاى
( 68 )استاى کشهاًشاُ   

192ٍاحذ کرهاًشاُ
( 71 )استاى کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

149ٍاحذ گچساراى

120ٍاحذ ياسَج
( 73 )استاى گلستاى   

186ٍاحذ آزادشْر

173ٍاحذ گرگاى
( 76 )استاى گيالى   

164ٍاحذ آستارا

117ٍاحذ رشت

202ٍاحذ الّيجاى
( 81 )استاى لشستاى   

112ٍاحذ برٍجرد

148ٍاحذ خرم آباد
( 83 )استاى هاصًذساى   

158ٍاحذ چالَس

208ٍاحذ ساري
( 87 )استاى هشکضی   

121ٍاحذ اراک

181ٍاحذ ساٍُ

185ٍاحذ ًراق
( 89 )استاى ّشهضگاى   

114ٍاحذ بٌذرعباس
( 92 )استاى ّوذاى   

171ٍاحذ ّوذاى
( 95 )استاى يضد   

105ٍاحذ يسد
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (5)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
( 11 )آرسبايجاى ششقی   

1111آرسضْش
1112اسىَ

1113اّش
1114ثستبى آثبد

1115ثٌبة
1116تجشيض
1117جلفب

1118چبساٍيوبق
1119خذاآفشيي

1121سشاة
1122ضجستش

1123عجت ضيش
1124وليجش
1125هشاغِ
1126هشًذ

1127هلىبى
1128هيبًِ

1129ٍسصلبى
1131ّشيس

1132ّطتشٍد

( 16 )آرسبايجاى غشبی   

1611اسٍهيِ
1612اضٌَيِ
1613ثَوبى

1614پلذضت
1615پيشاًطْش

1616تىبة
1617چبلذساى
1618چبيپبسُ

1619خَي
1621سشدضت
1622سلوبس

1623ضبّيي دط
1624ضَط
1625هبوَ

1626هْبثبد
1627هيبًذٍآة

1628ًمذُ

( 19 )اسدبيل   

1911اسدثيل
1912ثيلِ سَاس
1913پبسس آثبد

1914خلخبل
1915سشعيي

1916وَثش
1917گشهي

1918هطگيي ضْش
1919ًويي

1921ًيش

( 21 )اصفْاى   

2111آساى ٍثيذگل
2112اسدستبى
2113اصفْبى
2114ثشخَاس

2115ثَييي هيبًذضت
2116تيشاى ٍوشٍى

2117چبدگبى

2118خويٌي ضْش
2119خَاًسبس

2121خَسٍثيبثبًه
2122دّبلبى
2123سويشم

2124ضبّيي ضْشٍهيوِ
2125ضْشضب
2126فشيذى

2127فشيذًٍطْش
2128فالٍسجبى

2129وبضبى
2131گلپبيگبى

2132لٌجبى
2133هجبسوِ

2134ًبئيي
2135ًجف آثبد

2136ًطٌض

( 23 )البشص   

2311اضتْبسد
2312سبٍججالغ

2313طبلمبى
2314فشديس

2315وشج
2316ًظشآثبد

( 25 )ايالم   

2511آثذاًبى
2512ايالم
2513ايَاى
2514ثذسُ

2515چشداٍل
2516دسُ ضْش

2517دّلشاى
2518سيشٍاى

2519هلىطبّي
2521هْشاى

( 27 )بَشْش   

2711ثَضْش
2712تٌگستبى

2713جن
2714دضتستبى

2715دضتي
2716ديش

2717ديلن
2718عسلَيِ

2719وٌگبى
2721گٌبٍُ

( 29 )تْشاى   

2911اسالهطْش
2912ثْبسستبى
2913پبوذضت

2914پشديس
2915پيطَا
2916تْشاى

2917دهبًٍذ
2918سثبط وشين

2919سي
2921ضويشاًبت

2922ضْشيبس

2923فيشٍصوَُ
2924لذس

2925لشچه
2926هالسد

2927ٍساهيي

( 32 )چْاسهحال ٍبختياسي   

3211اسدل
3212ثشٍجي

3213ثي
3214سبهبى

3215ضْشوشد
3216فبسسبى

3217وَّشًگ
3218ويبس

3219لشدگبى

( 34 )خشاساى جٌَبی   

3411ثطشٍيِ
3412ثيشجٌذ
3413خَسف
3414دسهيبى
3415صيشوَُ
3416سشايبى

3417سشثيطِ
3418طجس

3419فشدٍس
3421لبئٌبت

3422ًْجٌذاى

( 36 )خشاساى سضَي   

3611ثبخشص
3612ثجستبى
3613ثشدسىي

3614ثيٌبلَد
3615تبيجبد

3616تشثت جبم
3617تشثت حيذسيِ

3618جغتبي
3619جَيي

3621چٌبساى
3622خليل آثبد

3623خَاف
3624خَضبة
3625داٍسصى

3626دسگض
3627سضتخَاس

3628صاٍُ
3629سجضٍاس

3631سشخس
3632فشيوبى
3633فيشٍصُ
3634لَچبى
3635وبضوش
3636والت
3637گٌبثبد
3638هطْذ

3639هِ ٍالت
3641ًيطبثَس

( 41 )خشاساى شوالی   

4111اسفشايي

4112ثجٌَسد
4113جبجشم

4114ساصٍجشگالى
4115ضيشٍاى

4116فبسٍج
4117گشهِ

4118هبًِ ٍسولمبى

( 44 )خَصستاى   

4411آثبداى
4412آغبجبسي

4413اهيذيِ
4414اًذيىب

4415اًذيوطه
4416اَّاص
4417ايزُ

4418ثبغ هله
4419ثبٍي

4421ثٌذسهبّطْش
4422ثْجْبى

4423حويذيِ
4424خشهطْش

4425دصفَل
4426دضت آصادگبى

4427ساهطيش
4428ساهْشهض
4429ضبدگبى

4431ضَش
4432ضَضتش
4433وبسٍى
4434گتًَذ

4435اللي
4436هسجذسليوبى

4437ّفتگل
4438ٌّذيجبى

4439َّيضُ

( 48 )صًجاى   

4811اثْش
4812ايجشٍد

ذُ 4813خذاٌث
4814خشهذسُ

4815صًجبى
4816سلطبًيِ

4817طبسم
4818هبُ ًطبى

( 51 )سوٌاى   

5111آساداى
5112داهغبى
5113سوٌبى

5114ضبّشٍد
5115گشهسبس

5116هْذي ضْش
5117هيبهي

( 53 )سيستاى ٍبلَچستاى   

5311ايشاًطْش
5312چبثْبس
5313خبش

5314دلگبى
5315صاثل
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (5)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
5316صاّذاى

5317صّه
5318سشاٍاى

5319سشثبص
5321سيت سَساى

5322فٌَج
5323لصشلٌذ
5324وٌبسن

5325هْشستبى
5326هيشجبٍُ

5327ًيه ضْش
5328ًيوشٍص
5329ّبهَى

5331ّيشهٌذ

( 55 )فاسس   

5511آثبدُ
5512اسسٌجبى
5513استْجبى

5514الليذ
5515ثَاًبت

5516پبسبسگبد
5517جْشم
5518خشاهِ

5519خشم ثيذ
5521خٌج

5522داساة
5523سستن

5524صسيي دضت
5525سپيذاى

5526سشٍستبى
5527ضيشاص

5528فشاضجٌذ
5529فسب

5531فيشٍصاثبد
5532ليشٍوبسصيي

5533وبصسٍى
5534وَاس

5535گشاش
5536السستبى

5537الهشد
5538هشٍدضت

5539هوسٌي
5541هْش

5542ًي سيض

( 59 )قضٍيي   

5911آثيه
5912الجشص
5913اٍج

5914ثَئيي صّشا
5915تبوستبى

5916لضٍيي

( 61 )قن   

6111لن

( 62 )کشدستاى   

6211ثبًِ
6212ثيجبس

6213دّگالى
6214ديَاًذسُ

6215سشٍاثبد
6216سمض

6217سٌٌذج
6218لشٍُ

6219وبهيبساى
6221هشيَاى

( 65 )کشهاى   

6511اسصٍئيِ
6512اًبس

6513ثبفت
6514ثشدسيش

6515ثن
6516جيشفت

6517ساثش
6518ساٍس

6519سفسٌجبى
6521سٍدثبسجٌَة

6522سيگبى
6523صسًذ

6524سيشجبى
6525ضْشثبثه

6526عٌجشاثبد
6527فبسيبة

6528فْشج
6529للعِ گٌج

6531وشهبى
6532وَّجٌبى

6533وٌَْج
6534هٌَجبى
6535ًشهبضيش

( 68 )کشهاًشاُ   

6811اسالم آثبدغشة
6812پبٍُ

6813ثالث ثبثبجبًي
6814جَاًشٍد

6815داالَّ
6816سٍاًسش

6817سشپل رّبة
6818سٌمش

6819صحٌِ
6821لصشضيشيي

6822وشهبًطبُ
6823وٌگبٍس

6824گيالًغشة
6825ّشسيي

( 71 )کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

7111ثبضت
7112ثَيشاحوذ

7113ثْوئي
7114چشام

7115دًب
7116وْگيلَيِ
7117گچسبساى

7118لٌذُ

( 73 )گلستاى   

7311آصادضْش
7312آق لال
7313ثٌذسگض

7314تشووي
7315ساهيبى

7316علي آثبد
7317وشدوَي

7318واللِ
7319گبليىص

7321گشگبى
7322گويطبى

7323گٌجذوبٍٍس
7324هشاٍُ تپِ

7325هيٌَدضت

( 76 )گيالى   

7611آستبسا
7612آستبًِ اضشفيِ

7613اهلص
7614ثٌذساًضلي

7615سضت
7616سضَاًطْش

7617سٍدثبس
7618سٍدسش

7619سيبّىل
7621ضفت

7622صَهعِ سشا
7623طَالص

7624فَهي
7625الّيجبى

7626لٌگشٍد
7627هبسبل

( 81 )لشستاى   

8111اصًب
8112اليگَدسص
8113ثشٍجشد
8114پلذختش

8115خشم اثبد
8116دلفبى
8117دٍسٍد

8118دٍسُ
8119سٍهطىبى

8121سلسلِ
8122وَّذضت

( 83 )هاصًذساى   

8311آهل
8312ثبثل

8313ثبثلسش
8314ثْطْش
8315تٌىبثي
8316جَيجبس
8317چبلَس
8318ساهسش
8319سبسي

8321سَادوَُ
8322سَادوَُ ضوبلي

8323سيوشغ
8324عجبس آثبد
8325فشيذًٍىٌبس

8326لبئن ضْش
8327والسدضت

8328گلَگبُ

8329هحوَدآثبد
8331هيبًذٍسٍد

8332ًىب
8333ًَس

8334ًَضْش

( 87 )هشکضي   

8711اسان
8712آضتيبى

8713تفشش
8714خويي

8715خٌذاة
8716دليجبى
8717صسًذيِ

8718سبٍُ
8719ضبصًذ

8721فشاّبى
8722وويجبى
8723هحالت

( 89 )ّشهضگاى   

هَسي 8911اَث
8912ثسته
8913ثطبگشد

8914ثٌذسعجبس
8915ثٌذسلٌگِ
8916پبسسيبى
8917جبسه

8918حبجي آثبد
8919خويش
8921سٍداى

8922سيشيه
8923لطن

8924هيٌبة

( 92 )ّوذاى   

9211اسذآثبد
9212ثْبس

9213تَيسشوبى
9214سصى

9215فبهٌيي
9216وجَدسآٌّگ

9217هاليش
9218ًْبًٍذ
9219ّوذاى

( 95 )يضد   

9511اثشوَُ
9512اسدوبى
9513اضىزس

9514ثبفك
9515ثْبثبد
9516تفت
9517خبتن

9518هْشيض
9519هيجذ

9521يضد

( 99 )خاسج اص کشَس   

9999خبسج اص وطَس
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از سهمیه رزمندگان و ضوابط برخورداري ) : 1(پیوست شماره 

  ایثارگران انقالب اسالمی

  

و تبصـره هـاي    1رزمندگانی که براساس ماده  :رزمندگان 

نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت  چهارگانه ماده مذکور و آیین

ــه    بـراي ورود رزمنــدگان و جهــادگران داوطلـب بســیجی ب

، حداقل شش ماه متـوالی   زش عالیدانشگاهها و مؤسسات آمو

اند،  ، بطور داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته یا متناوب

با مراجعه به نواحی بسیج سـپاه و آن دسـته از پرسـنل کـادر     

، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران  ثابت

ـا   31/6/59عالوه بر میـزان مـوظفی کـه از تـاریخ       31/6/67ت

ماه متناوب شـرکت در عملیـات بـه     9ماه متوالی یا  6حداقل 

اند بـا تأییـد    صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

سـتاد کـل نیروهـاي    (باالترین مقام هر یک از نیروهاي مسلح 

مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سـتاد ارتـش   

هاي ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو»آجا«جمهوري اسالمی ایران

ـامی جمهـوري اسـالمی ایـران      »ودجا«مسلح  ـاي انتظ ، نیروه

این افراد . توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند می) »ناجا«

توانند ابتدا بـه سـازمان تابعـه مراجعـه و فـرم مخصـوص        می

استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوطه را تکمیل و کد 

آمار و اطالعات آنان بعـد  رقمی دریافت نمایند تا  12رهگیري 

نام توسط ستاد کـل نیروهـاي مسـلح جمهـوري      از زمان ثبت

این داوطلبـان الزم  . اسالمی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد

فـرم   23است در بخش ششم با انتخاب گزینه مربوطه در بنـد  

فرم  24نام اینترنتی با درج کد رهگیري در بند  درخواست ثبت

ود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم   مربوطه، تقاضاي خ

  .نمایند

داوطلبان متقاضـی اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان     : تبصره 

رقمی به نشانی  12الزم است براي دریافت کد رهگیري » آجا«

  .مراجعه نمایند www.aja.irاینترنتی 

سهمیه رزمندگان مخصوص شخص رزمنده بوده و :  2تذکر 

ن امکان استفاده از ایـن سـهمیه را   فرزندان این عزیزاهمسر و 

  .ندارند

ــده کـه براسـاس مــاده     :جهـادگران   و  1جهـادگران رزمن

نامـه اجرایـی قـانون     هاي چهارگانه ماده مذکور و آیـین  تبصره

ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلـب   

بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حـداقل شـش   

ناوب، به طـور داوطلبانـه، در منـاطق عملیـاتی     ماه متوالی یا مت

ـا       حضور داشته اند به شرح اشـاره شـده در بخـش ششـم و ب

نـام   فـرم درخواسـت ثبـت    23مربـوط در بنـد    انتخاب گزینه

  . اینترنتی، تقاضاي استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند
بانه آنه: توضیح  ا آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطل

سپاه و مابقی جهت پیگیري امور مربوط به  نتقل شده است به مراکز  پاه م به س

سهمیه خود به شرح اشاره شده در بخش ششم به مراکـز جهـاد کشـاورزي    

  .مراجعه نمایند

براساس مصوبه هیـأت محتـرم وزیـران در     :بسیجی فعال 

ـائز یکـی از شـرایط       28/4/77جلسه مورخ  بسـیجیانی کـه ح

باشـند، مشـمول قـانون ایجـاد     ) 201(نامه اجرایـی مـاده    آیین
تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 

 1376دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 

  .آن هستند نامه اجرایی و آیین
فـرم   23مربـوط در بنـد    انتخاب گزینـه گونه افراد با  این

نام و به شـرح اشـاره شـده در بخـش ششـم       درخواست ثبت

توانند تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم    می
  .نمایند

واجدین شرایط استفاده از سهمیه بسیجی فعال، فقط یک بار  : 1تذکر

نـابراین  . دارندنام  و ثبتر را در صورت قبولی حق استفاده از سهمیه مزبو ب

داوطلبانی که قبالً در هریک از مقاطع تحصیلی دانشـگاه آزاد اسـالمی از   

باشند حق استفاده مجدد از آن نام نموده   و ثبتسهمیه مذکور استفاده کرده 

   .را ندارند

ـیجی :  2تذکر بان واجد شرایط استفاده از سهمیه بس ل،   داوطل فعـا

کارشناسی ارشد  خورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمونجهت بر

نمره کل آخرین % 95بایستی  ها، می در حد ظرفیت مصوب سهمیه  ناپیوسته

  . را کسب نمایند) بدون سهمیه(نفر پذیرفته شده عادي 

 24دریافت کد رهگیري از مراکز سپاه و درج آن در بنـد  :  3تذکر 

راي متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و بسیجی نام اینترنتی ب فرم ثبت

فعال و آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه 

تقل شده، اجباري است   .من

ثارگران  بنیاد شهید و  فداوطلبان واجد شرایط جامعه هد: ای

امـور ایثـارگران شــامل آزادگـان و همســر و فرزنـدان آنــان،     

ـاال  %  25جانبازان و فرزندان همسر  ،جانبازان و همسـر و   بـه ب
فـرم   23توانند با انتخاب گزینه مربوط در بند  فرزندان شهدا می

. نام اینترنتی، از سهمیه ایثارگران استفاده نمایند درخواست ثبت

رقمی براي این دسته از داوطلبان الزامی  12درج کد رهگیري (
  ).باشد نمی

هر و بـرادر شـهید در شـمول    طبق مقررات، خـوا  :تذکر 

  .گیرد استفاده از سهمیه شاهد قرار نمی
  

نام اینترنتی به هر دلیـل متقاضـی    داوطلبانی که در زمان ثبت

» 1«استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق پیوسـت شـماره   

درخواست آنان درخصوص اصـالح یـا    ،این دفترچه راهنما نباشند

  .باشد قبول نمی ها قابل اعمال این سهمیه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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  وظیفه عمومی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته خدمتشرایط ) : 2(پیوست شماره 

  

  .باشند دارا یکی از شرایط جدول ذیل را  الزم استنام  در صورت قبولی در آزمون و هنگام ثبت» مرد«داوطلبان 
   

  عمومی وظیفه خدمت شرح وضعیت   کد و ضعیت

 .داشتن کارت پایان خدمت 1

فیت دائم  داشتن  2   ).و ایثارگران کفالتـ  پزشکی ـ موارد خاص(کارت معا

3  
ـال از اتمـام تحصـیل    در مدت اعتبار آن ... ) پزشکی، کفالت و (مشموالن داراي برگ معافیت موقت بدون غیبت  مشروط بر آن که بیش از یک س

  .آنان در مقطع کارشناسی سپري نشده باشد

4  
ند     آن،  و قبل از 1345متولدین نیمه اول  ارغ  به شرط این که تغییـر سـن نـداده باـش التحصـیالن دوره کارشناسـی پیوسـته و کارشناسـی      همچنـین ـف

  .، مشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند1354ناپیوسته متولد 

5  
ه گـواهی         ها و دستگاه هد خدمت به سازمانو کارشناسی ناپیوسته متع پیوسته التحصیالن دوره کارشناسی فارغ ا رعایـت قـوانین مربوطـه و اراـئ هـا ـب

  .اشتغال به خدمت و موافقت با تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه

6  
ه ت اشتغال به خدمت و نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی  رسمیکارکنان شاغل   سـازمان حصـیل از  موافقت با اداـم

  ).از خدمت ترخیص گردند الزم استشاغلین وظیفه و از جمله سرباز معلمان ( همربوط

  .شوند التحصیل می در سنوات مجاز تحصیلی فارغ 31/6/96دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ   7

8  

ال از فراغـت از         التحصیالن دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته که در س فارغ - ـیش از یـک ـس انده و ب ام رـس ه اتـم نوات مجـاز دوره را ـب

  .به اتمام نرسیده و وارد غیبت نشده باشندهاي تحصیلی مذکور  تحصیل آنان در دوره

رسـد   تمـام مـی  شدگان به ا قبل از اعالم اسامی پذیرفته) بعد از فراغت از تحصیل(فرجه یک ساله آنان الذکر که  هاي فوق التحصیالن دوره فارغ -

د و در موعـد مقـرر بـه خـدمت       بایستی به موقع خود را به دوایر وظیفه عمومی معرفی نموده و برگ اعزام به خدمت بدون غیبت دریافت نمایـن

ا   تأکید می. پذیرفته شوند با رعایت ضوابط از خدمت ترخیص خواهند شداعزام شوند در این صورت چنانچه  ن گردد افرادي که تاریخ اعـزام آـن

ا رعایـت مقـررات     و شدگان باشد الزم است به موقع به خدمت اعزام گردند قبل از اعالم اسامی پذیرفته در صورت پذیرش و قبولی در دانشگاه ـب

  .از خدمت ترخیص خواهند شد

9  

دیریت حـوزه    دیریت       طالب علوم دینی داراي مدرك کارشناسی و داراي معافیت تحصیلی حوزه به شرطی که مرکـز ـم ا مرکـز ـم ه ـی ـاي علمـی ه

د   ا   حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصـیل نماـی و ـب

بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبـه را خاتمـه   . اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه بالمانع است ،ت تحصیلی حوزههمان معافی

یافته اعالم کند ادامه تحصیل مشمول در دانشگاه منوط به کسب مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صـدور معافیـت تحصـیلی مشـمول در دانشـگاه      

  .نامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند نام در هر نیمسال تحصیلی موافقت ن گونه افراد بایستی براي ثبتاست به همین لحاظ ای

دت        بایستی دوره) اعم از با آزمون یا بدون آزمون(شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  پذیرفته - : 1تذکر  ته را در ـم اي کارشناسـی پیوسـته و کارشناسـی ناپیوـس ـه

  .ها و بدون غیبت اولیه به اتمام رسانده باشند ل در این دورهمجاز تحصی

ري عمـومی و حرفـه     دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشمول اخراجی و همچنین دانشجویان دوره -:  2تذکر  ـاي دکـت ان منجـر بـه       ه اي کـه تحصـیل آـن

م مجـاز بـه شـرکت در آزمـون و تحصـیل در         دریافت مدرك کارشناسی شده است و مشموالن غایب تا پایان خدمت وظیفه  عمومی یا دریافت کـارت معافیـت داـئ

  .باشند دوره کارشناسی ارشد نمی

ـتفاده مـی    -:  3تذکر  ـته       نماینـد   دانشجویان انصرافی مشمول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که از معافیت تحصیلی ایـن دوره اس ا رش ـیل ـی و بـراي تغییـر محـل تحص

محل قبلی بیش از سه سال سپري نشده باشد و بیش از یـک سـال از انصـراف    /در صورتی که از ورود آنان به رشتهاند صرفاً  د شرکت نمودهتحصیلی در آزمون مجد

  .از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستندو بعد از آن  90در سال آنان نگذشته باشد و در این دوره یا مقاطع دیگر 

ـهریور سـال بعـد    (یک سال تحصیلی بعد از فراغت است  95التحصیالن خرداد یا تیر ماه  منظور از فرجه یک ساله براي فارغ -:  4تذکر  که از مهر ماه آغاز و تا پایان ش

  ).یابد پایان می

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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  »سمه تعالیاب «

  

  
  
  
  
  

  

  

...نام خانوادگی  ................................... ... .نام ...... ................: ................ ...نام پدر ......................... ..............: ......... ............ :... ............. . ... .....  

...................... : ...............تاریخ تولد  .................: ....محل صدور ....... ...............................: ........................شماره شناسنامه ... .... ... ...............  
  

  :معلولیت 

  

     معلول ناشنواي مطلق - ١

   .باشد داراي نوعی معلولیت می) دستهابه استثناي (هاي حرکتی  معلول جسمی و حرکتی که در اندام -٢

   )به باال در هر دو چشم دید ندارند% 70معلولین نابینایی که (معلول نابیناي مطلق  - ٣

   )جهت ارتباط با محیط اطراف دچار مشکل شود» سمعک«معلولی که بدون وسیله کمکی (معلول نیمه شنوا  -٤

     .باشد فوقانی داراي نوعی معلولیت می هاي معلول جسمی و حرکتی که در اندام - ٥

   )معلولین نابینایی که درك نور را از فاصله یک متري و بیشتر دارند( معلول نیمه نابینا  - ٦

ــد      ــی ارـش ــون کارشناـس ــرکت در آزـم ــت ـش ــولین جـه ــژه معـل ــواهی وـی ــت صـــدور ـگ ــوق، درخواـس ــات ـف ــا مشخصـ ــب ـب   اینجاـن

  .را دارم........................................................... رشته 

...............................سکونت محل آدرس ... .................... ... .............. :... ... ............... ................................... ... .................... ... .............. ......................  

  :امضاي داوطلب        :تاریخ تنظیم      : نام و نام خانوادگی داوطلب 

  
  

رد تأیید است   .مراتب فوق مو

 :پذیرش و هماهنگی استان تهران :معاونت توانبخشی استان 

  :نام و نام خانوادگی  :نام و نام خانوادگی 

  امضاء و مهر  امضاء و مهر

  

  

 .در این قسمت چیزي ننویسید

  
 3×4لطفاً عکس 

خود را با چسب 

مایع در این محل 

  گواهی ویژه داوطلبان معلول) : الف -3(پیوست شماره  .بچسبانید

 دانشگاه آزاد اسالمی 96ناپیوسته سال  شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  »سمه تعالیاب «

  

  

  

  

  
  
  
  

  

... رئیس محترم مرکز آزمون  ............................................. ......... ... ........  

  

  سالم علیکم ؛ 

   درصـد        جانباز معزز فرزند                                                      آقاي/خانمبدینوسیله          

    و داوطلب شماره                               از استان                            اي  به شماره رایانه

تقاضـاي  ) بند عالمتگزاري شـده (هاي مشروحه زیر  در آزمون مذکور به علت حائز شرایط بودن در یکی از ردیف       

ـتقرار در محـل       رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنایت به نوع ضایعه جانبا/ استفاده از منشی ین اس ن خصـوص و همچـن زي اقدام مقتضـی در اـی

  .مناسب و ارائه زمان بیشتر جهت پاسخگویی به سؤاالت مبذول گردد

جانبازي که فاقد بینایی بوده یا حداکثر بینایی او پس از اصالح کمتر از ( نابینایی  -1
200

20
  ).باشد 

یی او پس از اصالح بین جانبازي که بینا( بینایی  کم -2
200

20
تا   

70

20
  .)باشد 

جانبازي که قادر به شنیدن گفتار دیگران نیست و میزان ناتوانی حس شنوایی او پس از اصالح هفتاد دسـی  ( کر و الل /ناشنوایی عمیق -3

  ).بل باشد

  ).دسی بل باشد 69تا  35حس شنوایی او پس از اصالح بین  جانبازي که میزان ناتوانی( نیمه شنوایی  -4

  ).باشد ها یا دست کاتب داراي قطع عضو یا از کارافتادگی می جانبازي که از ناحیه دست( ها  قطع یا از کار افتادگی دست -5

  ).جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن یا کمر که نیاز به استفاده از ویلچر دارد( قطع یا از کارافتادگی پاها  -6

ـه دیگـران نیـز دچـار         دیدگی از ناحیه سر عالوه بر از کارافتادگی دست جانبازي که به دلیل آسیب( فلج مغزي  -7 ار ب هـا در انتقـال گفـت

  ).باشد اختالل می

  : ب آدرس دقیق محل سکونت و شماره تلفن تماس داوطل

  

تانگرئیس بنیاد شهید و امور ایثار                                                              هطقمن/ ران شهرس

  :مهر و امضاء                                                                                                                              

  

  

 .در این قسمت چیزي ننویسید

  
 3×4لطفاً عکس 

خود را با چسب 

مایع در این محل 

 .بچسبانید

   ي ویژه ها نامه داوطلبان جانباز داراي معلولیت معرفی) : ب-3(پیوست شماره 
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ـاع   شرایط و ضوابط ثبت) : 4(پیوست شماره  نام و شرکت اتب

خارجی مقیم جمهوري اسـالمی ایـران در آزمـون ورودي    

  تحصیالت تکمیلی 

  

    :شرایط داوطلبان 

فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسـالمی ایـران و    -1

داراي اقامت قانونی معتبر که مدرك دوره کارشناسی خـود را  

انـد،   هاي رسمی داخل کشور اخذ نمـوده  هدر یکی از دانشگا

باشند و باید عالوه بـر شـرایط عمـومی و     نام می مجاز به ثبت

اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، داراي شرایط زیر 

   :نیز باشند 

دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروي انتظامی  -1-1
  .جمهوري اسالمی ایران

وانه اقامت با حداقل اعتبـار  اي که داراي پر گذرنامه -2-1
  .شش ماه باشد

صادره از اداره کـل   غیر ایرانیکارت هویت اتباع  -3-1
امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور داراي اعتبار در 

  .سال جاري

آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل  -4-1
  .وزارت کشور خارجیامور اتباع و مهاجرین 

 14با داشتن حـداقل معـدل کـل     یر ایرانیغداوطلبان  -2

  .هاي تحصیلی در دوره مورد نظر رشته براي

 مرکـز در صورت مغایرت معـدل اعـالم شـده بـه      :تذکر 

با معدل مندرج در مدرك تحصیلی  سنجش و پذیرش دانشگاه

  .شدگان، مطابق مقررات با خاطی برخورد خواهد شد پذیرفته
هاي  ر هر یک از رشتهپذیرفته شده د غیر ایرانیاتباع  -3

واجد شرایط و ضوابط اعالم شده از سوي  الزم استتحصیلی 
باشند و محل تحصیل خود را  سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز

با توجه به شرایط و ضوابط مربوطه و رعایت منـاطق ممنوعـه   
در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند در غیر این صورت 

نام و ادامـه تحصـیل    یده و از ثبتقبولی آنان منتفی تلقی گرد
  .آید آنان ممانعت به عمل می

هـاي ذیـل    در رشـته  غیر ایرانیشرکت اتباع  : 1تذکر مهم 

  : باشد  ممنوع می

  .اتمی و مولکولی ـ فیزیک -1

  .اي فیزیک ـ هسته -2

  ).ها کلیه گرایش(مهندسی هوا فضا  -3

  ).مخابرات امن:  گرایش(مهندسی فناوري اطالعات  -4

  ).پالسما(فیزیک مولکولی  -5

  .ذرات بنیادي –فیزیک  -6

  .مهندسی فناوري ماهواره -7

  .مهندسی پالسما -8

جهت اطالع از مناطق ممنوعه بـراي تـردد و    : 2تذکر مهم 
. توانید به صفحه بعد مراجعه فرمایید می غیر ایرانیاقامت اتباع 

تخـاب  مقـیم مجـاز بـه ان    غیر ایرانیاع بشایان ذکر است که ات
  .باشند رشته در این مناطق نمی

اي که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط  در هر مرحله -4

اعالم شده از سوي اداره کل امور اتباع و مهـاجرین خـارجی   

ـا    وزارت کشور تشخیص داده شد از ادامه مراحل گـزینش ی

  .آید تحصیل داوطلب جلوگیري به عمل می

ندگی سیاسـی و آن  به استثناي دارندگان دفترچه پناه -5

دسته از دانشجویانی که بنا به دالیلی موجه قادر به عزیمت به 

نام و ادامه تحصیل سـایر   باشند، ثبت کشور متبوع خویش نمی

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور  شدگان در دانشگاه پذیرفته

منوط به انجام تشـریفات قـانونی خـروج از کشـور و اخـذ      

نـام و   ثبـت بنابراین . باشد تبر میگذرنامه با روادید تحصیلی مع

در آزمون  غیر ایرانیشدگان از اتباع  شروع به تحصیل پذیرفته

مشروط به اخـذ   96-97ها در سال تحصیلی  سراسري دانشگاه

تأییدیه از این اداره کل و تبدیل وضعیت اقامت این افـراد بـه   

گذرنامه، ویزا و اقامت دانشـجویی از طریـق امـور کنسـولی     

در طـی نیمسـال اول سـال تحصـیلی      غیر ایرانین دانشجویا

بدیهی است در صورت عدم احراز صالحیت . باشد بالمانع می

هر یک از اتباع مزبور، نسبت به ممانعت از تحصیل آنان اقـدام  

  .گردد می
هاي  نام در آزمون شدگان در هنگام ثبت چنانچه پذیرفته -6

باشند، پذیرش  سراسري گزینه اتباع غیر ایرانی را عالمت نزده
  .گردد آنان لغو می

زمان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در  تحصیل هم -7
ـاي آزاد،   آموزشـی دانشـگاه   واحدهايو مراکز ها و  دانشگاه ه

المصطفی  کز جامعهانور، جامع علمی کاربردي و مر دولتی، پیام
  .ممنوع است »ع«و آموزش عالی اهل بیت العالمیه) ص(

شـدگان غیرایرانـی،    ین تحصیل پذیرفتهچنانچه در ح -8
محرز گردد که دانشجو داراي مدرك کارشناسی ارشد بوده و 
مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته 
شده است از تحصیل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج     

دانشگاه محل قبولی اتباع غیر ایرانی، ملزم . گردند محسوب می
نـام اولیـه    هد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبـت به اخذ تع

  .هستند

جمهوري اسالمی ایران هیچگونه تعهدي در خصوص  -9

به اسـتثناي  (صدور مجوز اقامت براي خانواده پذیرفته شدگان 

  .در کشور ندارد) همسر و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو

 هایی که منجـر بـه   در رشته غیر ایرانیپذیرش اتباع  -10

ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایران شود و 

هاي خاصی که در این دفترچه راهنما  همچنین برخی از رشته

  . باشد قید شده است  اکیداً ممنوع می

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  هاي تابعه به تفکیک شهرستان غیر ایرانی اقامت اتباع جهتممنوعه هاي  و شهرستان ها اسامی استان

  

  اي ممنوعهه شهرستان  استان  ردیف

  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  آذربایجان شرقی    1
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   آذربایجان غربی    2

  اردبیل    3
ه   هاي پـارس  باشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستان اقامت اتباع افغانی ممنوع می سـوار، گرمـی،    آبـاد، بیـل

  .باشد شهر و نمین ممنوع می مشکین

  اصفهان   4

شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخـش مرکـزي    هاي نطنز، فریدن، فریدون شهرستاناع افغانی در تباقامت ا
ن، گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیـدگل  استان اصفهان، دهاقان، نائی

  .باشد ممنوع می
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   البرز   5

  ایالم    6
تان  غیـر ایرانـی  اتبـاع   سایراقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت  هـاي مهـران، دهلـران و     در شهرـس

  .باشد منوع میشهرهاي مرزي م
  .باشد هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می صرفاً شهرستان  بوشهر   7

  تهران   8
بـراي  (شهرداري تهران  13به استثناء منطقه خجیر در منطقه بالمانع است در استان  غیر ایرانیاقامت اتباع 
  .)اتباع افغانی

  .باشد نوع میاقامت اتباع افغانی مم  چهارمحال و بختیاري    9

  خراسان جنوبی   10

 ، قاین، فردوس، سرایان، طبسهاي مرزي نهبندان، سربیشه، درمیان در شهرستان غیر ایرانیاقامت کلیه اتباع 
اقامت اتبـاع  . مجاز استو خوسف  هاي بیرجند اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد و زیرکوه ممنوع می

  .باشد عراقی در سطح استان ممنوع می

  خراسان رضوي   11
جام، قوچان، تایباد، خواف، سـرخس، کـالت نـادري و     تربت: هاي مرزي  شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .درگز ممنوع است
  .باشد اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می  خراسان شمالی  12

  خوزستان  13

ر اتبـاع    اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع و ا ت سـای در  غیـر ایرانـی  قاـم
  . باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

هاي آبادان و خرمشهر بالمـانع   گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  :تبصره 
  .باشد می

ن 14 راي اقامت اتباع عراقی مجاز میهاي زنجان و خ اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ صرفاً شهرستان  زنجا   .باشد دابنده ب

ن 15   سمنا

منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز 
هاي شاهرود و  اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد ممنوع میغیر ایرانی آمایش سراج  براي اقامت اتباع 

  .ستدامغان ممنوع ا

  سیستان و بلوچستان 16
هاي  در شهرستان غیر ایرانیاقامت و تردد اتباع . باشد اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان ممنوع می

  . هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است هاي مرزي شهرستان زابل، هیرمند و زهک و نیز بخش

  فارس 17
نج    فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی هاي شهرستاناقامت اتباع افغانی در  ریـز و ـخ

  .باشد ممنوع می
  .باشد به استثناء شهرستان قزوین سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  قزوین 18
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   قم 19

ن 20   کردستا
تان     اقامت اتباع افغانی ممنوع   قز و شهرـس ـتان ـس ین      ـ بخـش مرکـزي شهرس ه و مریـوان و همچـن هـاي باـن

  )به استثناي مهمانشهرها. (باشد ممنوع می غیر ایرانیشهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع 

  کرمان  21

نج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان ه ـگ هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلـع
ل اسـتان ممنـوع           کهنوج ین اقامـت اتبـاع عراقـی در ـک   ، جیرفت، انار، فهرج، رودبـار ممنـوع اسـت همچـن

  .باشد می
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   کرمانشاه  22
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  کهگیلویه و بویراحمد 23
نگل 24 فغانی مجاز می صرفاً شهرستان  ستا راي اقامت اتباع ا   .باشد هاي گرگان و گنبد ب
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  گیالن  25
ن 26   .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  لرستا
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  مازندران  27

  مرکزي  28
ه،        هاي آشتیان، شهرستاناقامت اتباع افغانی در  ان، فـرمهین، محـالت، زرندـی تفرش، خمـین، شـازند، فراـه

  .باشد کمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع می

  هرمزگان 29
کل استان . باشد آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع می هاي کیش، حاجی اقامت اتباع عراقی در شهرستان

  .براي اقامت اتباع افغانی ممنوع است
  .باشد افغانی ممنوع می اقامت اتباع  همدان 30
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می شهرستاناقامت اتباع افغانی در   یزد 31
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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65-33227461 - (041)ٚاحذ اػىٛ ٔیذاٖ ؿٟیذ فٟٕیذٜ

 ،4-44235583 - (041)ٚاحذ اٞش

44239781-2

تثشيض، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی-  خادٜ اٞش2ویّٛٔتش 

67-33416064 - (041)ٚاحذ ايّخچی ايّخچی،خیاتاٖ أاْ ، خٙة تا٘ه ّٔی ؿؼثٝ ٔشوضی

43333666-43330801 - (041)ٚاحذ تؼتاٖ آتاد خیاتاٖ ٔطٟشی، وٛچٝ پؼتخا٘ٝ

 - (041)ٚاحذ تٙاب

377444886-7،37738893-5

،سٚتشٚی پّیغ ساٜ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

42025588-42026135 - (041)ٚاحذ تیٗ إِّّی خّفا ٔٙطمٝ آصاد تداسی صٙؼتی اسع، خیاتاٖ ٕٞاْ خٙة اداسٜ وُ ٌٕشن

6،33396000-33318681 - (041)ٚاحذ تثشيض  خادٜ تٟشاٖ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی2ویّٛٔتش 

پشديغ -ٚاحذ تثشيض

ٔدتٕغ تیٗ إُِّ تثشيض

(041) - 33318681-6،33396000  خادٜ تٟشاٖ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی2ویّٛٔتش 

42025588-42026135 - (041)ٚاحذ خّفا ٔٙطمٝ آصاد تداسی صٙؼتی اسع، خیاتاٖ ٕٞاْ خٙة اداسٜ وُ ٌٕشن

43223232 - (041)ٚاحذ ػشاب خیاتاٖ فشٍٞٙیاٖ ،ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

14-42425311 - (041)ٚاحذ ؿثؼتش خٙة پاسن آصادٌاٖ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

4-42567560 - (041)ٚاحذ صٛفیاٖ  خادٜ ؿثؼتش، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍا3ٜویّٛٔتش 

9-37634051 - (041)ٚاحذ ػدة ؿیش ا٘تٟای خیاتاٖ ٔؼّٓ ، سٚتشٚی ثثت احٛاَ

3-44440162 - (041)ٚاحذ وّیثش خیاتاٖ ٔؼّٓ، ٔیذاٖ فشٔا٘ذاسی

9-37454506 - (041)ٚاحذ ٔشاغٝ تّٛاس ؿٟیذ دسخـی، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

4224065 ، 42263555 - (041)ٚاحذ ٔش٘ذ  خادٜ تثشيض، ٔیذاٖ دا٘ـٍاٜ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی2ویّٛٔتش 

95-37842790 - (041)ٚاحذ ّٔىاٖ تثشيض ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی-  خادٜ ّٔىا5ٖویّٛٔتش 

4-34325701 - (041)ٚاحذ ٕٔماٖ ٔیذاٖ ٕ٘اص، تّٛاس ؿٟیذ تاٞٙش

4-52237040 - (041)ٚاحذ ٔیا٘ٝ تّٛاس ؿٟذای صيٙثیٝ، خٙة پاسن ٔٛتٛسی ؿٟشداسی

44553692 - (041)ٚاحذ ٚسصلاٖ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

42048888-42048886 - (041)ٚاحذ ٞادی ؿٟش تّٛاس تؼثت ، وٛی ٌّؼتاٖ

15-43434914 - (041)ٚاحذ ٞشيغ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی

5265439-52623628 - (041)ٚاحذ ٞـتشٚد خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی خٙٛتی، خٙة ايشاٖ خٛدسٚ

42575252-42575600 - (041)ٔشوض تؼٛج ػّٕاع-  خادٜ لذيٓ تؼٛج 2،ویّٛٔتش (سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

44662843-44662699 - (041)ٔشوض خذا آفشيٗ تخؾ خذاآفشيٗ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-34215584 - (041)ٔشوض ػشدسٚد ، ا٘تٟای خیاتاٖ طاِما٘ی ، فّىٝ دا٘ـٍاٜ (سٜ )خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

استاى آرربايجاى غربی

32719900 - (044)ٚاحذ اسٚٔیٝ خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 

شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

46285400 - (044)ٚاحذ تٛواٖ تّٛاس وشدػتاٖ، خٙة تؼاٚ٘ی ؿٕاسٜ يه

5-36430001 - (044)ٚاحذ خٛی ػّٕاع، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی _ خادٜ خٛی5ویّٛٔتش 

 - (044)ٚاحذ ػّٕاع

35225553-35225552-35225400

تّٛاس خٕٟٛسی اػالٔی، خٙة تیٕاسػتاٖ خاتٓ اال٘ثیاء

46329092 - (044)ٚاحذ ؿاٞیٗ دط تّٛاس پاػذاساٖ، سٚتشٚی تشٔیٙاَ لاػّٕٛ

31959900 - (044)ٚاحذ ٔاوٛ تاصسٌاٖ-  خادٜ تشا٘ضيتی ٔاو2ٛویّٛٔتش 

42338924-42341007 - (044)ٚاحذ ٟٔاتاد وٛی دا٘ـٍاٜ ، ٔدتٕغ اداسی ٚ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

45358330 - (044)ٚاحذ ٔیا٘ذٚآب ٔیا٘ذٚآب ، خادٜ تثشيض ، خٙة تشٔیٙاَ خذيذ

235625700-35628182 - (044)ٚاحذ ٘مذٜ خادٜ حؼّٙٛ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

44232477 - (044)ٔشوض پیشا٘ـٟش خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی ، اتتذای ِٔٛٛی غشتی

استاى اردبيل

28-33728020 - (045)ٚاحذ اسدتیُ ٔیذاٖ تؼیح، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

33-32720031 - (045)ٚاحذ پاسع آتاد ٔغاٖ خیاتاٖ خٟاد وـاٚسصی

1-32451220 - (045)ٚاحذ خّخاَ ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(ػح)خیاتاٖ ِٚیؼصش

22-32639721 - (045)ٚاحذ ٌشٔی اسدتیُ-  خادٜ ٌشٔی3ویّٛٔتش 

3250100 - (045)ٚاحذ ٔـىیٗ ؿٟش خیاتاٖ ؿٟذا، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

استاى اصفْاى

8-54242046 - (031)ٚاحذ اسدػتاٖ ٔیذاٖ ا٘مالب، تّٛاس دا٘ـدٛ، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

4-35354001 - (031)(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ ، اسغٛا٘یٝ (خی ؿشلی)اصفٟاٖ ، ا٘تٟای خیاتاٖ خی 

3-54347001 - (031)ٚاحذ تادسٚد دفتش ٔشوض آٔٛصؽ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

42229000 - (031)ٚاحذ تیشاٖ أأی.. تیشاٖ ، تّٛاس آيت ا

14-33660011 - (031)ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش ٔٙظشيٝ، تّٛاس دا٘ـدٛ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-45829090 - (031)ٚاحذ دِٚت آتاد دِٚت آتاد تشخٛاس، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

6-53334052 - (031)ٚاحذ دٞالاٖ ؿٟشضا-  خادٜ دٞالا3ٖویّٛٔتش 

129-53660125 - (031)ٚاحذ ػٕیشْ خیاتاٖ ٔیشصاسضای وشٔا٘ی، خیاتاٖ خٙة ػپاٜ پاػذاساٖ

ٗ ؿٟش 45268500 - (031)ٚاحذ ؿاٞی ، ٔماتُ واسخا٘ٝ ٌّثافت(خادٜ پااليـٍاٜ اصفٟاٖ )تضسٌشاٜ آصادٌاٖ 

7-53502706 - (031)ٚاحذ ؿٟشضا ا٘تٟای خیاتاٖ پاػذاساٖ

93-52472290 - (031)ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی ٔثاسوٝ، ؿٟشخذيذ ػالٔٝ ٔدّؼی    ،ٔحُ تـىیُ والع پزيشفتٝ ؿذٌاٖ-  خادٜ اصفٟا65ٖویّٛٔتش 

.ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی دس ػپاٞاٖ ؿٟش ٔی تاؿذ "صٖ"خٙغ 

5-37420134 - (031)ٚاحذ فالٚسخاٖ تّٛاس تؼیح، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

55540055 - (031)ٚاحذ واؿاٖ لٓ، خٙة تیٕاسػتاٖ ؿٟیذ تٟـتی-  خادٜ واؿا3ٖویّٛٔتش

10-57387708 - (031)ٚاحذ ٌّپايٍاٖ  اسي3خادٜ ٌٌٛذ، ػؼیذآتاد، ویّٛٔتش 

5-52437001 - (031)ٚاحذ ِٙداٖ اصفٟاٖ ، ؿٟشػتاٖ ِٙداٖ ، اتتذای ٚسٚدی ؿٟش ػذٜ ِٙداٖ
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 

شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

52464223-52464242 - (031)ٚاحذ ٔثاسوٝ ، تّٛاس ٔؼّٓ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)ٔیذاٖ أاْ خٕیٙی 

454222828-45422929 - (031)ٚاحذ ٔیٕٝ خیاتاٖ ا٘مالب اػالٔی، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

5-266091 - (03146)ٚاحذ ٘ائیٗ ٔیذاٖ ٔذسع، تّٛاس دوتش حؼیٗ فاطٕی

42291111 - (031)ٚاحذ ٘دف آتاد تّٛاس دا٘ـٍاٜ

3-54228731 - (031)ٚاحذ ٘طٙض أیذيٝ، ٔیذاٖ تیت إِمذع، خٙة اداسٜ ٞٛاؿٙاػی

3-46403351 - (031)ٚاحذ ٞش٘ذ تّٛاس دا٘ـٍاٜ

استاى البرز

6-34418143 - (026)ٚاحذ وشج (ع)ا٘تٟای سخائی ؿٟش، تّٛاس ؿٟیذ ٔٛرٖ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی حضشت أیشإِٛٔٙیٗ

استاى ايالم

8-32227526 - (084)ٚاحذ ايالْ ا٘تٟای تّٛاس دا٘ـدٛ

35226898 ، 1-35225600 - (084)ٚاحذ دسٜ ؿٟش خیاتاٖ ٘یشٚی ٞٛايی، تاالتش اص اداسٜ ٔخاتشات

36228801 - (084)ٔشوض آتذا٘اٖ  خشداد ؿٕاِی15ا٘تٟای خیاتاٖ 

34225706 - (084)ٔشوض ؿیشٚاٖ ٚ چشداَٚ ايالْ ، ؿٟشػتاٖ چشداَٚ ، ؿٟشػشآتّٝ ، سٚتشٚی أأضادٜ لاػٓ ، ٞٙشػتاٖ وـاٚسصی

استاى بَشْر

35222008 - (077)ٚاحذ اٞشْ خیاتاٖ ػاحّی

242244016-33244016 - (077)ٚاحذ تٙذسديّٓ (ػح)خیاتاٖ ؿشيؼتی خٙٛتی ٔماتُ ٞٙشػتاٖ ِٚیؼصش

33682949 - (077)ٚاحذ تٛؿٟش ؿٟشخذيذ ػاِیـٟش، تّٛاس دا٘ـٍاٜ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی ػاِیـٟش

2822224 - (0772)ٚاحذ خضيشٜ خاسن خیاياٖ ؿٟذا، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-34249121 - (077)ٚاحذ دؿتؼتاٖ تشاصخاٖ، خیاتاٖ تیٕاسػتاٖ ٟٔش، سٚتشٚی دادٌؼتشی

3-7228311 - (0772)ٔشوض وٍٙاٖ خیاتاٖ ّٔت

استاى تْراى

7-56358105 - (021)ٚاحذ اػالٔـٟش ٔیذاٖ ٕ٘اص، خیاتاٖ ؿٟیذ صیاد ؿیشاصی

9-88059686 - (021)ٚاحذ اِىتشٚ٘یىی 7ٔیذاٖ ٚ٘ه ،خیاتاٖ ٔالصذسا ، خیاتاٖ ؿیشاص خٙٛتی ، وٛچٝ ػشٚ ، پالن 

1-76281010 - (021)ٚاحذ پشديغ  پشديغ4 خادٜ آتؼّی، سٚتشٚی ػايت ٔاٞٛاسٜ ای، فاص 25ؿٟش خذيذ پشديغ، ویّٛٔتش 

2-56733001 - (021)ٚاحذ پش٘ذ ػاٜٚ، ٘شػیذٜ تٝ ػٛاسضی دْٚ، ؿٟشخذيذ پش٘ذ- آصادساٜ تٟشاٖ

7-22006660 - (021)ٚاحذ پضؿىی تٟشاٖ خیاتاٖ دوتش ؿشيؼتی، صسٌٙذٜ، لّٟه

30-88830826 - (021)ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب enroll.azad.ac.ir يا www.azad.ac.ir: ٔشاخؼٝ تٝ ػايت ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب تٝ آدسع 

9-33594950 - (021)ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق خادٜ خاٚساٖ، ؿٟشن لیاْ دؿت، ا٘تٟای خیاتاٖ ؿٟیذ تاٞٙش

2 - (021)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ

2977862-3,22952911,22977859

16چٟاسساٜ پاػذاساٖ، ٔیذاٖ ٞشٚی، خیاتاٖ ٌّؼتاٖ پٙدٓ، خیاتاٖ ٔىشاٖ خٙٛتی، پالن 

9-44220677 - (021)ٚاحذ تٟشاٖ غشب تّٛاس اؿشفی اصفٟا٘ی، ٘شػیذٜ تٝ پُ ؿٟیذ ٕٞت، وٛچٝ ؿٟیذ حؼٗ آرسی، خٙة ؿٟشن ٕٞا

66434098 ، 3-66933501 - (021)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 160خیاتاٖ آصادی، خیاتاٖ اػىٙذسی ؿٕاِی، خ فشصت ؿیشاصی پالن 
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 
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9-76328181 - (021)ٚاحذ دٔاٚ٘ذ تّٛاس ؿٟیذ تٟـتی، ٘شػیذٜ تٝ ٔیذاٖ ٔؼّٓ

56424385 - (021)ٚاحذ ستاط وشيٓ 2، ػاختٕاٖ ؿٕاسٜ 59، پالن (تخـذاسی)خیاتاٖ ؿٟیذ حاج خؼفشی 

24-76505017 - (021)ٚاحذ سٚدٞٗ فیشٚصوٜٛ- خادٜ دٔاٚ٘ذ

46896000 - (021)ٚاحذ ؿٟشلذع  ؿٟش لذع ، ا٘تٟای تّٛاس ؿٟیذ وّٟش20تٟشاٖ ، تضسٌشاٜ فتح ، ویّٛٔتش 

65432746 - (021)ٚاحذ صفادؿت صفادؿت ، تّٛاس اصّی ، ٔیذاٖ ٘ثی اوشْ ، تّٛاس اِغذيش

22609043 - (021)ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی خیاتاٖ ؿشيؼتی، لّٟه، خیاتاٖ يخچاَ، وٛچٝ ياػٕٗ، ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی

6-44865154 - (021)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات ٔیذاٖ پٛ٘ه، ا٘تٟای تضسٌشاٜ اؿشفی اصفٟا٘ی، تٝ طشف حصاسن

3-76443868،76444091 - (021)ٚاحذ فیشٚصوٜٛ (ػح) ٔتشی، اتتذای ؿٟشن ِٚیؼصش45خیاتاٖ 

65672971 - (021)ٚاحذ ٔالسد ؿٟشياس ٔشاخؼٝ ؿٛد- تٝ ٚاحذ ؿٟشلذع 

4-36725011 - (021)ٚاحذ ٚسأیٗ پیـٛا، ؿٟشن ٘مؾ خٟاٖ

ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی 

ؿٟشسی (سٜ)

(021) - 5277800-4 ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی يادٌاس أاْ(سٜ)لٓ ، ٘شػیذٜ تٝ پُ ٞٛايی ٔشلذ ٔطٟش حضشت أاْ -اتٛتاٖ تٟشاٖ

ؿٟشياس ٔشاخؼٝ ؿٛد- تٝ ٚاحذ ؿٟشلذع ٔشوض ؿٟشياس

5-65624563 - (021)ٔشوض صثاؿٟش ؿٟشياس ، صثاؿٟش ، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

استاى چْارهحال ٍبختياري

34223812 - (038)ٚاحذ تشٚخٗ ٔثاسوٝ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی-  خادٜ تشٚخ2ٗویّٛٔتش 

3-33361000 - (038)ٚاحذ ؿٟشوشد سحٕتیٝ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

7-33235420 - (038)ٚاحذ فاسػاٖ خیاتاٖ ٘ٛاب صفٛی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى خراساى جٌَبی

61-32449152 - (056)ٚاحذ تیشخٙذ غفاسی.. ا٘تٟای خیاتاٖ آيت ا

31-32836129 - (056)ٚاحذ طثغ تّٛاس ؿٟیذ ٔطٟشی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

 - 32732544 - (056)ٚاحذ فشدٚع

32742540-32724901-3

خیاتاٖ ٕٞافشاٖ

52-32562150 - (056)ٚاحذ لايٙات تّٛاس ػیٕا٘ـٟش ، خیاتاٖ ؿفا ، خیاتاٖ پشٚفؼٛس ِّٟی

استاى خراساى رضَي

3-55426200 - (051)ٚاحذ تشدػىٗ تّٛاس ٚسٚدی ؿٟش، سٚتشٚی ٕ٘ايٙذٌی ايشاٖ خٛدسٚ

54533541 - (051)ٚاحذ تايثاد خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

52510222 - (051)ٚاحذ تشتت خاْ ٔـٟذ، ػاختٕاٖ ٔشوضی دا٘ـٍاٜ- خادٜ تشتت خا6ْویّٛٔتش 

60-52294955 - (051)ٚاحذ تشتت حیذسيٝ ٔـٟذ-  خادٜ تشتت حیذسيٝ 7ویّٛٔتش(ػح)ؿٟشن ِٚیؼصش

44646810 - (051)ٚاحذ ػثضٚاس ٔیذاٖ دوتش ؿشيؼتی، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

9-47011001 - (051)ٚاحذ لٛچاٖ ٔـٟذ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی- خادٜ لٛچا4ٖویّٛٔتش 

7-55250500 - (051)ٚاحذ واؿٕش  ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی4تّٛاس ػیذٔشتضی، ویّٛٔتش

4-57255000 - (051)ٚاحذ ٌٙاتاد ٔیذاٖ تؼیح، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 

شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

4-36220010 - (051)ٚاحذ ٔـٟذ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی59لاػٓ آتاد، تّٛاس أأیٝ، أأیٝ 

پشديغ -ٚاحذ ٔـٟذ

ٔدتٕغ تیٗ إُِّ ٌّثٟاس

(0582) - 6323250 لٛچاٖ، ؿٟشن ٌّثٟاس، پشديغ دا٘ـٍاٜ- خادٜ ٔـٟذ35ویّٛٔتش 

10-42621901 - (051)ٚاحذ ٘یـاتٛس خیاتاٖ پظٚٞؾ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى خراساى شوالی

37266501 - (058)ٚاحذ اػفشايٗ ٔیذاٖ ٔادس

94-32296982 - (058)ٚاحذ تدٙٛسد  ؿٟشيٛس خٙٛتی، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی17خیاتاٖ 

5-36243900 - (058)ٚاحذ ؿیشٚاٖ خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى خَزستاى

15-53360112 - (061)ٚاحذ آتاداٖ طاِما٘ی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی.. طاِما٘ی، سٚتشٚی تیٕاسػتاٖ آيت ا.. آتاداٖ، تّٛاس آيت ا

5-52623434 - (061)ٚاحذ أیذيٝ أیذيٝ، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

3-42640821 - (061)ٚاحذ ا٘ذيٕـه خیاتاٖ ا٘مالب، ٘ثؾ خیاتاٖ ػؼذی

39-33348336 - (061)ٚاحذ اٞٛاص تضسٌشاٜ ٌّؼتاٖ ، فّىٝ فشًٞٙ ؿٟش ، دا٘ـٍاٜ آصاداػالٔی

پشديغ -ٚاحذ اٞٛاص

ٚاحذ تیٗ إِّّی 

خّیح فاسع-خشٔـٟش

(061) - 4723082-4 خشٔـٟش ، ٔیٙٛؿٟش ، خیاتاٖ ػْٛ خشداد

43622040-43624040 - (061)ٚاحذ ايزٜ خیاتاٖ ٘ٛسآتاد، ٔیذاٖ دا٘ـدٛ

8-52870105 - (061)ٚاحذ تٟثٟاٖ خیاتاٖ ؿٟیذ وشْ ٘ؼة، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

9-42420601 - (061)ٚاحذ دصفَٛ ا٘ذيٕـه، خٙة تیٕاسػتاٖ دوتش ٌٙدٛياٖ، تّٛاس آصادٌاٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی-اتتذای خادٜ دصفَٛ

4-43533660 - (061)ٚاحذ سأٟشٔض ايزٜ، ویّٛٔتش يه-، خادٜ وٕشتٙذی اٞٛاص(ػیّٛ)ٔیذاٖ تٛحیذ

53729909-53729901 - (061)ٚاحذ ؿادٌاٖ خادٜ وٕشتٙذی، سٚتشٚی فشٔا٘ذاسی ؿادٌاٖ

9-36232491 - (061)ٚاحذ ؿٛؿتش ٔٙطمٝ ؿٛؿتش٘ٛ، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

5 - (061)ٚاحذ ٔاٞـٟش

2320511

،52338571،52338575،52338576

، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ(سٜ)تّٛاس أاْ خٕیٙی 

2-43260091 - (061)ٚاحذ ٔؼدذػّیٕاٖ ػٝ ساٞی ػذ ؿٟیذ ػثاػپٛس

استاى زًجاى

35226080 - (024)ٚاحذ اتٟش خشٔذسٜ ، تّٛاس دا٘ـدٛ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی-  خادٜ تشا٘ضيت اتٟش4ویّٛٔتش 

34223001-34228070 - (024)ٚاحذ خذاتٙذٜ اتتذای خادٜ لیذاس ص٘داٖ

7-33421001 - (024)ٚاحذ ص٘داٖ اػتٕاديٝ خیاتاٖ ٔؼّٓ ،خیاتاٖ ؿٟیذ ٔٙصٛسی

6-35754375 - (024)ٚاحذ ٞیذج ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)تّٛاس أاْ خٕیٙی 

استاى سوٌاى

14-35225012 - (023)ٚاحذ دأغاٖ  خادٜ چـٕٝ ػّی، تؼذ اص ؿٟشن ٌّؼتا1ٖویّٛٔتش 

33654040 - (023)ٚاحذ ػٕٙاٖ  خادٜ دأغاٖ، ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی5ٔیذاٖ أیشوثیش، ویّٛٔتش 
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32390560 - (023)ٚاحذ ؿاٞشٚد تّٛاس دا٘ـٍاٜ ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

12-34205009 - (023)ٚاحذ ٌشٔؼاس ٔیذاٖ ا٘مالب ، خیاتاٖ ا٘تفاضٝ

33620000 - (023)ٚاحذ ٟٔذی ؿٟش وٛی ا٘مالب، تّٛاس ٔؼّٓ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى سيستاى ٍبلَچستاى

 - (054)ٚاحذ ايشا٘ـٟش

37222729-37221036-37221098

خیاتاٖ خاتٓ اال٘ثیاء، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

32662776 - (054)ٚاحذ صاتُ ، سٚتشٚی ؿشوت تٟٕٗ ؿشق(خادٜ تٙداس)طاِما٘ی ... خیاتاٖ آيت ا

پشديغ -ٚاحذ صاٞذاٖ

ٚاحذ چاتٟاس

(054) - 35314307-35313046 صٙؼتی ، ٔدتٕغ تیغ ، طثمٝ اَٚ- چاتٟاس ، ٔٙطمٝ آصاد تداسی

33443600-33441600 - (054)ٚاحذ صاٞذاٖ خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى فارس

3-44351092 ، 44351071 - (071)ٚاحذ آتادٜ تّٛاس ؿٟیذ چٕشاٖ، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

12-43523908 - (071)ٚاحذ اسػٙداٖ تّٛاس دا٘ـٍاٜ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-53225001 - (071)ٚاحذ اػتٟثاٖ (ع)ٔیذاٖ دا٘ـدٛ ، تّٛاس أاْ سضا 

44551292-44552600 - (071)ٚاحذ الّیذ اتتذای تّٛاس پاػذاساٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

60-36783257 - (071)ٚاحذ تیضاء فاسع تّٛاس دا٘ـٍاٜ

9-54372000 - (071)ٚاحذ خٟشْ ٔیذاٖ ؿٟیذ چٕشاٖ، تّٛاس سضٛاٖ

 ، 5-53523990 - (071)ٚاحذ داساب

53567094-5

خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ، فّىٝ ػشداساٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-53434701 - (071)ٚاحذ صاٞذؿٟش تّٛاس ٔؼّٓ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

13-32626911 - (071)ٚاحذ صسلاٖ ، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(ع)تّٛاس أاْ ػّی

53725526 - (071)ٚاحذ صسيٗ دؿت (ػح)ؿٟش حاخی آتاد، خیاتاٖ ِٚیؼصش

8-36723975 - (071)ٚاحذ ػپیذاٖ خادٜ وٕشتٙذی، خٙة ايؼتٍاٜ ٔخاتشات

5-37844481 - (071)ٚاحذ ػشٚػتاٖ ضّغ ؿٕاِی خادٜ وٕشتٙذی

5-36410040 - (071)ٚاحذ ؿیشاص  خادٜ صذسا ، ػٕت ساػت ، ٔدتٕغ پشديغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی5ویّٛٔتش - ؿیشاص 

8-44451936 - (071)ٚاحذ صفاؿٟش صفاؿٟش، تّٛاس ٚحذت

7-53335225 - (071)ٚاحذ فؼا ؿیشاص، ؿٟش دا٘ـٍاٞی، دا٘ـىذٜ وـاٚسصی-  خادٜ فؼا15ویّٛٔتش 

 ، 10-38729701 - (071)ٚاحذ فیشٚصآتاد

38736801-14

خیاتاٖ تؼیح، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

39-42243930 - (071)ٚاحذ واصسٖٚ ؿیشاص- خادٜ واصس5ٖٚویّٛٔتش 

9-52251002 - (071)ٚاحذ السػتاٖ ؿٟشخذيذ، اتتذای تضسٌشاٜ دوتش دادٔاٖ، ٔدتٕغ وٛثش

1-527221100 - (071)ٚاحذ الٔشد ٔیذاٖ دا٘ـدٛ

59-43311150 - (071)ٚاحذ ٔشٚدؿت تخت خٕـیذ-  خادٜ ٔشٚدؿت3ویّٛٔتش 

50-42532944 - (071)ٚاحذ ٘ٛسآتاد ٕٔؼٙی تّٛاس ٞفت تیش، خیاتاٖ ٘ٛس
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4-53828150 - (071)ٚاحذ ٘ی سيض ؿیشاص، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی- خادٜ ٘ی سيض5ویّٛٔتش 

3652005 - (0752)ٔشوض لادسآتاد آتادٜ، لادسآتاد، تّٛاس ؿٟیذ ٔطٟشی

38774084 - (071)ٔشوض ٔیٕٙذ (ع)تّٛاس أاْ ػّی 

استاى قسٍيي

14-34226112 - (028)ٚاحذ تٛئیٗ صٞشا (ع) خادٜ تٟشاٖ، خٙة تیٕاسػتاٖ أیشإِٛٔٙیٗ 3ویّٛٔتش 

7-35270130 - (028)ٚاحذ تاوؼتاٖ  خادٜ ٕٞذاٖ، ٘شػیذٜ تٝ ػٝ ساٜ ؿأی ؿاج،ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی5ویّٛٔتش 

33665278 - (028)ٚاحذ لضٚيٗ خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ ، تاالتش اص پٛ٘ه

استاى قن

32808080-32804040 - (025)ٚاحذ لٓ طاِما٘ی ، ٔیذاٖ پّیغ.. ، خیاتاٖ آيت ا(ع) خشداد، أأضادٜ ػیذػّی 15تّٛاس 

استاى کردستاى

36244751 - (087)ٚاحذ ػمض ؿٟشن دا٘ـٍاٜ

3-33288661 - (087)ٚاحذ ػٙٙذج خیاتاٖ پاػذاساٖ، ػٝ ساٜ ػؼذی

6-35232995، 35232998 - (087)ٚاحذ لشٜٚ لشٜٚ، ا٘تٟای خیاتاٖ ػیذخٕاَ اِذيٗ ، خٙة تیٕاسػتاٖ

34549195 - (087)ٚاحذ ٔشيٛاٖ ػٙٙذج- خادٜ ٔشيٛاٖ 2ویّٛٔتش 

استاى کرهاى

36-34380033 - (034)ٚاحذ ا٘اس ؿٟشػتاٖ ا٘اس ، تّٛاس خّیح فاسع

42422028-42422058 - (034)ٚاحذ تافت ا٘تٟای تّٛاس دا٘ـٍاٜ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

 ، 73-33528270 - (034)ٚاحذ تشدػیش

33521900 ، 33521958

خیاتاٖ أأضادٜ ػیذ ٔحٕذ، تّٛاس دا٘ـدٛ

53-44341850 - (034)ٚاحذ تٓ تّٛاس دا٘ـٍاٜ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

34-43263530 - (034)ٚاحذ خیشفت خیاتاٖ دا٘ـدٛ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

8-34356645 ، 34256608 - (034)ٚاحذ سفؼٙداٖ تضسٌشاٜ ٚاليت

57-33450856 - (034)ٚاحذ صس٘ذ اتتذای خادٜ ػشتاؽ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

41523177 - (034)ٚاحذ ػیشخاٖ ا٘تٟای تّٛاس ٞدشت ، تّٛاس دا٘ـٍاٜ

6-34110005 - (034)ٚاحذ ؿٟشتاته ػیشخاٖ-  خادٜ ؿٟشتاته5ویّٛٔتش 

50-33210043 - (034)ٚاحذ وشٔاٖ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(ػح)تّٛاس ِٚیؼصش

43203320-43204420 - (034)ٚاحذ وٟٙٛج خیشفت- ویّٛٔتش اَٚ خادٜ وٟٙٛج 

استاى کرهاًشاُ

ْ آتادغشب 3-45323532 - (083)ٚاحذ اػال ا٘تٟای خیاتاٖ ساٜ وشتال، ػاختٕاٖ لذيٓ خٟاد وـاٚسصی

6-37243181 - (083)ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ ٔیذاٖ فشدٚػی ، خیاتاٖ ؿٟیذ خؼفشی ، ا٘تٟای تّٛاس ؿٟشن طا٘ذاسٔشی ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی أاْ خٕیٙی

(سٜ)

48132547-48132542 - (083)ٚاحذ وٍٙاٚس تضسٌشاٜ وشتال، خٙة وٕشتٙذی وشٔا٘ـاٜ تٝ ٕٞذاٖ
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استاى کْگيلَيِ ٍبَيراحوذ

32260490 - (074)ٚاحذ دٞذؿت ، ا٘تٟای يىصذٚ ٞـتاد دػتٍاٜ (دٞذؿت)ؿٟشػتاٖ وٍٟیّٛيٝ 

32333533 - (074)ٚاحذ ٌچؼاساٖ  دا٘ـٍا3ٜ، ػاختٕاٖ ؿٕاسٜ ...فّىٝ ا

33313001 - (074)ٚاحذ ياػٛج اصفٟاٖ، سٚػتای تّٟضاس، ٔدتٕغ اداسی دا٘ـٍاٜ-  خادٜ ياػٛج 5ویّٛٔتش 

استاى گلستاى

6-35722223 - (017)ٚاحذ آصادؿٟش خیاتاٖ ؿٟیذ سخايی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

34360402 - (017)ٚاحذ تٙذسٌض ػاسی-ویّٛٔتش يه اتٛتاٖ تٙذسٌض

 - (017)ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ

34224500-34222300-34226405

تّٛاس دا٘ـٍاٜ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

32151434-32151003 - (017)ٚاحذ ٌشٌاٖ تّٛاس ؿٟیذ وال٘تشی، خیاتاٖ دا٘ـدٛ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

5-33389102 - (017)ٚاحذ ٌٙثذواٚٚع وٕشتٙذی ، خٙة تیٕاسػتاٖ تأیٗ اختٕاػی، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

35226690 - (017)ٚاحذ ٔیٙٛدؿت ػاختٕاٖ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی- (ػح)خیاتاٖ ِٚیؼصش

34342322 - (017)ٔشوض وشدوٛی وٛچٝ ٘ظاد حؼیٙی _تّٛاس أاْ ، تؼذ اص ٞتُ تٟٕٗ 

34468138 - (017)ٔشوض ٌٕیـاٖ ا٘تٟای خیاتاٖ ؿٟیذ سخايی

استاى گيالى

44802300 - (013)ٚاحذ آػتاسا اتتذای وٕشتٙذی، ٔدتٕغ آٔٛصؿی ؿٕاسٜ يه، ػاختٕاٖ اداسی

44401631-44401635 - (013)ٚاحذ تٙذسا٘ضِی پیـٛايی، خٙة تاصاس ٌیالس.. غاصياٖ، تّٛاس آيت ا

14-44245201 - (013)ٚاحذ تاِؾ تّٛاس ٘یايؾ، سٚتشٚی ايؼتٍاٜ ػٛاسی سؿت، خٙة ٔذسػٝ فتح طٛالسٚد

پشديغ ٔشوض-ٚاحذ سؿت

 تیٗ إِّّی تٙذسا٘ضِی

(013) - 44442081-4 پیـٛايی ، وٛچٝ تاب اِحٛائح ؿـٓ.. تّٛاس آيت ا

33423308 - (013)ٚاحذ سؿت الواٖ، پُ تاِـاٖ- خادٜ سؿت3فّىٝ ٌاص، ویّٛٔتش 

34624135 - (013)ٚاحذ سٚدتاس (سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

53-42615850 - (013)ٚاحذ سٚدػش خیاتاٖ ؿٟذا، خیاتاٖ ؿٟذای دا٘ـدٛ، خٙة واسخا٘ٝ آسد

44334711-44337981 - (013)ٚاحذ صٛٔؼٝ ػشا سٚتشٚی فشٔا٘ذاسی ، خٙة تاؿٍاٜ ػظیٓ صذيمی

34739052-34739042 - (013)ٚاحذ فٛٔٗ ٚ ؿفت ، چٟاسساٜ ٔؼّٓ، خیاتاٖ ا٘تظاْ(سٜ)ٌیالٖ، فٛٔٗ، خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

3-42229081 - (013)ٚاحذ الٞیداٖ خیاتاٖ واؿف ؿشلی، ا٘تٟای وٛی ؿمايك، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

13-42544411 - (013)ٚاحذ ٍِٙشٚد (تیٕاسػتاٖ تاتايی پٛس)خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی، خٙة ٔشوض تٟذاؿت 

34404112 - (013)صيثا وٙاس- ٔشوض ِـت ٘ـاء  سؿت، ِـت ٘ـاء، خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی، ٘شػیذٜ تٝ چٟاساٜ تٛچاٜ

استاى لرستاى

3-43334731 - (066)ٚاحذ اِیٍٛدسص خادٜ وٕشتٙذی، ٔیذاٖ دا٘ـٍاٜ

5-42518000 - (066)ٚاحذ تشٚخشد (سٜ)ٔیذاٖ ٘ٛاب، خیاتاٖ يادٌاس أاْ ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی أاْ خٕیٙی 

33120047-33120046 - (066)ٚاحذ خشْ آتاد وٕاِٛ٘ذ..  خادٜ تٟشاٖ ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی آيت ا5ویّٛٔتش 
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 

شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

 ، 5-43235003 - (066)ٚاحذ دٚسٚد

43245003-5

(ع)ٔیذاٖ حضشت اتٛاِفضُ 

استاى هازًذراى

3-43217000 - (011)آّٔی... ٚاحذ آيت ا تاتُ ، فشػی دا٘ـٍاٜ ،دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی- خادٜ لذيٓ آُٔ

32415000 - (011)ٚاحذ تاتُ ، ػاختٕاٖ ٔشوض دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی56وٕشتٙذی غشتی، چٟاسساٜ فّؼطیٗ، تٛحیذ 

25-34538324 - (011)ٚاحذ تٟـٟش ساٞثٙذ- خیاتاٖ ؿٟیذ ٞاؿٕی ٘ظاد، چٟاسساٜ ٌشٌاٖ

9-54271106 - (011)ٚاحذ تٙىاتٗ  ، ٔدتٕغ آٔٛصؿی ِٚی آتاد2خیاتاٖ چاِٛع، ویّٛٔتش 

6-42566191 - (011)ٚاحذ خٛيثاس خٛيثاس، ٔٙطمٝ ػاحّی چپىشٚد، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ

4-5226601 - (011)ٚاحذ چاِٛع (ع) ؿٟشيٛس، سٚتشٚی ٔؼدذ أاْ حؼیٗ 17چاِٛع، خیاتاٖ 

4-55260531 - (011)ٚاحذ سأؼش 17، سٚد (سضی ٔحّٝ )تّٛاس ؿٟیذ ػثاع ٔفشد 

3-33032891 - (011)ٚاحذ ػاسی  خادٜ دسيا ، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٞی7ویّٛٔتش 

4-42423902 - (011)ٚاحذ ػٛادوٜٛ دٚ ساٞی آصادؿٟش

30-42155025 - (011)ٚاحذ لائٓ ؿٟش  خادٜ ٘ظأی ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی7ویّٛٔتش 

3-34775442 - (011)ٚاحذ ٘ىا خیاتاٖ ا٘مالب، خٙة تا٘ه ّٔی ؿؼثٝ أأت

 - (011)ٚاحذ ٘ٛس

44528767-44511097-44510794

اتتذای خادٜ چٕؼتاٖ

7-52374500 - (011)ٚاحذ ٘ٛؿٟش ٘ٛؿٟش، خیاتاٖ ؿٟیذ وشيٕی، سٚتشٚی خٟاد وـاٚسصی

44732162 - (011)ٔشوض ٔحٕٛد آتاد ، ٌّؼتاٖ ؿشلی(اداسٜ تشق ػاتك  )تّٛاس أاْ ، خیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی 

استاى هرکسي

37222880،37222500 - (086)ٚاحذ آؿتیاٖ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)تّٛاس أاْ خٕیٙی 

9-34132451 - (086)ٚاحذ اسان ، ؿٟشن دا٘ـٍاٞی أیشوثیش، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(سٜ)، تّٛاس أاْ خٕیٙی (سٜ)ٔیذاٖ أاْ خٕیٙی 

4-36238501 - (086)ٚاحذ تفشؽ ٔیذاٖ ٔؼّٓ، تٝ طشف ؿٟشن صٙؼتی، خادٜ ٔؼیٗ آتاد

58-44263850 - (086)ٚاحذ خاػة ؿٟشػتاٖ دِیداٖ، خاػة، ؿٟشن ٚاساٖ

7-46337801 - (086)ٚاحذ خٕیٗ ػؼیذی.. ٔیذاٖ ا٘مالب، خیاتاٖ آيت ا

9-42433342 - (086)ٚاحذ ػاٜٚ ٔیذاٖ فّؼطیٗ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

33722116 - (086)ٚاحذ فشاٞاٖ فشٟٔیٗ، تّٛاس ادية

35454649 - (086)ٚاحذ وٕیداٖ خیاتاٖ ٔؼّٓ

43257570 - (086)ٚاحذ ٔحالت خأٙٝ ای، خیاتاٖ دا٘ـٍاٜ.. تّٛاس آيت ا

   ،  4-44463481 - (086)ٚاحذ ٘شاق

44463250

(سٜ)خیاتاٖ أاْ خٕیٙی 

استاى ّرهسگاى

4-33665500 - (076)ٚاحذ تٙذسػثاع ، چٟاسساٜ ٘خُ ٘اخذا، تّٛاس دا٘ـٍاٜ، پشديغ(سٜ)تّٛاس أاْ خٕیٙی 

4-44225151 - (076)ٚاحذ تٙذسٍِٙٝ تّٛاس ٔؼّٓ، پشديغ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی
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خذَٚ ٘اْ ، ٘ـا٘ی ٚ تّفٗ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی  دٚسٜ واسؿٙاػی اسؿذ-  5پیٛػت 

شوارُ تلفي ٍ کذ شْرستاىًام هحل داًشگاّی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاّــی

3-44625600 - (076)ٚاحذ پاسػیاٖ  خادٜ دسيا5تّٛاس صیاداٖ ، ویّٛٔتش 

ٚاحذ تٟشاٖ 

پشديغ ٔشوض تیٗ -خٙٛب

إِّّی ویؾ

(076) - 44464230-2 506ویؾ ، ٔیذاٖ ػٙائی ، ػاختٕاٖ ویؾ ايش ، طثمٝ اَٚ ، ٚاحذ 

42881545 ، 42881008 - (076)ٚاحذ سٚداٖ پـتٝ ٔؼض آتاد ، خٙة دتؼتاٖ ؿٟیذ آخٛ٘ذی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ 

پشديغ ٔشوض -تحمیمات

آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ

(076) - 35259186 ، 35259151-2 .خضيشٜ لـٓ ، خیاتاٖ فشٔا٘ذاسی ، ٔیذاٖ ٘شيٕاٖ 

35263309 - (076)ٚاحذ لـٓ ، سٚتشٚی ٔؼدذ ايٕاٖ(ػح)خیاتاٖ ِٚیؼصش

42222216 - (076)ٚاحذ ٔیٙاب خیاتاٖ ؿٟیذ خٟاٍ٘یش أیٙی، ٔیذاٖ ٚاليت

استاى ّوذاى

34923288 ، 5-34926634 - (081)ٚاحذ تٛيؼشواٖ ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(ع)تّٛاس حضشت حیمٛق ٘ثی 

32227878 ، 5-32228093 - (081)ٚاحذ ٔاليش ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی(ع)پاسن ػیفیٝ، تاالتش اص تیٕاسػتاٖ أاْ حؼیٗ 

16-34494000 - (081)ٚاحذ ٕٞذاٖ ا٘تٟای ؿٟشن ؿٟیذ ٔذ٘ی، ٔدتٕغ دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

استاى يسد

11-32838000 - (035)ٚاحذ اتشوٜٛ اتتذای خادٜ ؿیشاص (ع)تّٛاس أاْ ػّی 

32273850 - (035)ٚاحذ اسدواٖ  خادٜ تٟشاٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی5ویّٛٔتش 

32725951 - (035)ٚاحذ اؿىزس تٟشاٖ ، تّٛاس دا٘ـٍاٜ-  خادٜ يضد5ویّٛٔتش 

35-32437330 - (035)ٚاحذ تافك  خادٜ چغاست4ویّٛٔتش 

10-32628000 - (035)ٚاحذ تفت خیاتاٖ ػاحّی ؿٕاِی، وٛی دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی

4-32529100 - (035)ٚاحذ ٟٔشيض ، سٚتشٚی (سٜ)تیؼت ٚ پٙح ویّٛٔتشی ؿٟش يضد ، خیاتاٖ ؿٟیذ ٔطٟشی ، خیاتاٖ ػیذ احٕذ خٕیٙی 

دا٘ـٍاٜ پیاْ ٘ٛس

9-32370163 - (035)ٚاحذ ٔیثذ ٔیثذ- خادٜ يضد3ویّٛٔتش 

9-38211391 - (035)ٚاحذ يضد صفائیٝ، تّٛاس پشفؼٛس حؼاتی، تّٛاس ؿٟذای ٌٕٙاْ

ٍاحذّاي داًشگاّی خارج از کشَر

دٚسٜ )ٚاحذ آوؼفٛسد

ٔـتشن تا ٚاحذ تٟشاٖ 

(ٔشوضی

(0044) - 1865884350 Islamic azad university at oxford-stroud court-oxford road-farmoor

oxford ox294 da-u.k

09158985750، 22565149 - (021)ٚاحذ افغا٘ؼتاٖ  ، ٔؼاٚ٘ت تیٗ إُِّ دا٘ـٍا159ٜخیاتاٖ پاػذاساٖ ، تٛػتاٖ ٞفتٓ ، پالن :دفتش تٟشاٖ 

143664696 - (0097)ٚاحذ أاسات ٔتحذٜ ػشتی Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E

11457314 - (0096)ٚاحذ ِثٙاٖ ٔفشق ثا٘ٛيٝ ؿاٞذ-طشيك إِطاس
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ــه  ــی   دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسس ــاعی و غیــر دولت اي غیــر انتف

ــهمی   . اســت ــم از حقیقــی یــا حقــوقی در آن س هــیچ شخصــی اع

ه مـی   نداشته و تمام دریافت . شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزیـن

. هیچ کس حق برداشت مبلغـی بـه عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد       

رسـد و   نی مـی تراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قـانو 

 .قابل ارائه به عموم مردم است
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