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  صفحه 9 
 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 10001  دانشگاه اراك رسيزبان و ادبيات فا 20 -  
 روزانه 10002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 17 - 
 روزانه 10003  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي 9 - 

 روزانه 10004  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 20 - فقط زن
 روزانه 10005  شگاه ايالمدان زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10006  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 14 - 
 روزانه 10007  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10008  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 10 - 
 روزانه 10009  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 11 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 10010  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 -

 روزانه 10011  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5 -
 روزانه 10012  اندانشگاه تهر زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10013  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 9 -
 روزانه 10014  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 11 -
 روزانه 10015  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10016  نوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريا زبان و ادبيات فارسي 7 -
 روزانه 10017  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 10 -

 روزانه 10018  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - 
 روزانه 10019  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10020  كازرون -  دانشگاه سلمان فارسي زبان و ادبيات فارسي 16 - 
 روزانه 10021  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10022  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 روزانه 10023  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي 11 - 
 روزانه 10024  رمانك -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 12 - 
 روزانه 10025  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 9 - 
 روزانه 10026  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي 15 - 
 روزانه 10027  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 15 - 

 روزانه 10028  شگاه شيرازدان زبان و ادبيات فارسي 7 -
 روزانه 10029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10030  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 7 -

 روزانه 10031  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي 10 - فقط مرد
 روزانه 10032  دانشگاه قم و ادبيات فارسيزبان  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 10033  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10034  سنندج - دانشگاه كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 روزانه 10035  گرگان - دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 17 -
 روزانه 10036  ددانشگاه گنب زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10037  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10038  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10039  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 روزانه 10040  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 12 -
 روزانه 10041  دانشگاه نيشابور زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10042  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 10 -
 روزانه 10043  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 روزانه 10044  در عباسبن -دانشگاه هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 روزانه 10045  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 15 -
 روزانه 10046  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 10 -
 روزانه 10047  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10048  يرجنددانشگاه ب زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 14 -
 روزانه 10049  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 10 -
 روزانه 10050  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 11 -
 روزانه 10051  كرمانشاه - دانشگاه رازي  قيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبي 9 -
 روزانه 10052  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10053  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 -
 روزانه 10054  دانشگاه فردوسي مشهد تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  6 -
 روزانه 10055  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 12 -
 روزانه 10056  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 -
 روزانه 10057  ه شيرازدانشگا زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 5 -
 روزانه 10058  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 -
 روزانه 10059  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 7 -
 روزانه 10060  اردبيل -  دانشگاه محقق اردبيلي زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 10061  پرديس بحر العلوم شهركرد - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10062  ديس دكتر شريعتي ساريپر - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
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  صفحه 10 
 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 زش و پرورشوزارت آمو

 روزانه 10063  پرديس شهيد باهنر اصفهان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10064  پرديس شهيد باهنر كرمان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10065  پرديس شهيد رجايي اروميه - دانشگاه فرهنگيان  زش زبان فارسيزبان و ادبيات فارسي گرايش آمو 15 -
 روزانه 10066  پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10067  طهري زاهدانپرديس شهيد م - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10068  پرديس شهيد مفتح شهرري - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10069  پرديس شهيد مقصودي همدان - دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 15 -
 روزانه 10070  پرديس عالمه اميني تبريز - دانشگاه فرهنگيان  فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و ادبيات  15 -
 روزانه 10071  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 10 -
 روزانه 10072  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 7 -
 روزانه 10073  دانشگاه شهركرد دبيات فارسي گرايش ادبيات رواييزبان و ا 10 -

 روزانه 10074  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 - فقط زن
 روزانه 10075  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -
 روزانه 10076  كازرون - دانشگاه سلمان فارسي  بان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارشز 6 -

 روزانه 10077  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 7 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 10078  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 5 -
 روزانه 10079  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 6 -
 روزانه 10080  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 12 -
 روزانه 10081  تبريز - بايجان دانشگاه شهيد مدني آذر زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 15 -
 روزانه 10082  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 10 -
 نوبت دوم 10083  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي 10 -
 نوبت دوم 10084  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10085  اصفهان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي 7 -

 نوبت دوم 10086  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 10087  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10088  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10089  دانشگاه بيرجند رسيزبان و ادبيات فا 2 -
 نوبت دوم 10090  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10091  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10092  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10093  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 7 -
 نوبت دوم 10094  دانشگاه جهرم زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10095  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10096  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10097  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10098  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10099  كازرون - دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي 4 -
 نوبت دوم 10100  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 10 -
 نوبت دوم 10101  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فارسيزبان و ادبيات  9 -
 نوبت دوم 10102  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10103  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10104  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10105  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 -
 نوبت دوم 10106  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي 2 -
 نوبت دوم 10107  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10108  گرگان - دانشگاه گلستان  زبان و ادبيات فارسي 4 -

 نوبت دوم 10109  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي - 12
 نوبت دوم 10110  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 3 -
 نوبت دوم 10111  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي 15 -
 نوبت دوم 10112  ردبيلا - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10113  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10114  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي 6 -
 نوبت دوم 10115  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي 5 -
 نوبت دوم 10116  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي 3 -
 نوبت دوم 10117  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 4 -
 نوبت دوم 10118  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10119  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10120  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 2 -
 نوبت دوم 10121  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 -

 نوبت دوم 10122  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 6 - 
 نوبت دوم 10123  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 1 -
 نوبت دوم 10124  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 5 -

 نوبت دوم 10125  وسي مشهددانشگاه فرد زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 2 - 
 نوبت دوم 10126  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 3 - 

 نوبت دوم 10127  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 2 -
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  صفحه 11 
 

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

  توضيحات
ذيرش پظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 10128  رفسنجان –دانشگاه ولي عصر(عج)  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 6 -
 نوبت دوم 10129  كازرون - سلمان فارسي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 2 -

 نوبت دوم 10130  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 5 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 نوبت دوم 10131  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبي 6 -

 نوبت دوم 10132  رشت -دانشگاه گيالن  يات فارسي گرايش نظريه و نقد ادبيزبان و ادب - 12
 نوبت دوم 10133  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 -
 نوبت دوم 10134  ايرانشهر -دانشگاه واليت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات معاصر 5 -

 مجازي 10135  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي 20 - محورآموزش 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10136  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 11 -

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

 پرديس خودگردان 10137  درتهران)صرفاوروديهاي امسال 

 زبان و ادبيات فارسي 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10138  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10139  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10140  دانشگاه زابل زبان و ادبيات فارسي 4 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 10141  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10142  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10143  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10144  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10145  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  يات فارسيزبان و ادب 20 -
 پيام نور 10146  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
م نورپيا 10147  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -  

 پيام نور 10148  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10149  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10150  مركز اروميه - غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10151  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10152  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10153  مركز نقده - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10154  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10155  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10156  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فارسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 10157  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10158  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10159  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  دبيات فارسيزبان و ا 20 -
 پيام نور 10160  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10161  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10162  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  يات فارسيزبان و ادب 20 -
 پيام نور 10163  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10164  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10165  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فارسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 10166  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10167  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10168  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  ت فارسيزبان و ادبيا 20 -
 پيام نور 10169  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10170  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10171  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10172  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10173  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10174  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10175  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10176  مركز خرمشهر -ن خوزستان دانشگاه پيام نور استا زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10177  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10178  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10179  مركز سمنان - ستان سمنان دانشگاه پيام نور ا زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10180  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10181  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10182  مركز شيراز -فارس دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10183  مركز تاكستان - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10184  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10185  مركز بيجار - ستان دانشگاه پيام نور استان كرد زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10186  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10187  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10188  مركز كرمان -ان دانشگاه پيام نور استان كرم زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10189  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10190  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 20 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 10191  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10192  مركز خرم اباد -پيام نور استان لرستان دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10193  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10194  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10195  مركز بهشهر -اه پيام نور استان مازندران دانشگ زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10196  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10197  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10198  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  رسيزبان و ادبيات فا 20 - 

 پيام نور 10199  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10200  واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10201  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  رسيزبان و ادبيات فا 20 - 
 پيام نور 10202  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10203  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 پيام نور 10204  مركز تفت - انشگاه پيام نور استان يزد د زبان و ادبيات فارسي 20 -

 پيام نور 10205  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 پيام نور 10206  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 20 - 

 پيام نور 10207  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  بيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تط 20 -
 پيام نور 10208  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 -

 پيام نور 10209  مركز ورامين -هران دانشگاه پيام نور استان ت زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 
 پيام نور 10210  مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 

 پيام نور 10211  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 -
 پيام نور 10212  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن  ات فارسي گرايش ادبيات عامهزبان و ادبي 20 -

 پيام نور 10213  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 20 - 
 پيام نور 10214  مركز اصفهان - فهان دانشگاه پيام نور استان اص زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 - 

 پيام نور 10215  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -
 پيام نور 10216  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -

 پيام نور 10217  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 - 
 پيام نور 10218  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 - 

 پيام نور 10219  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  و نگارش زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش 20 -
 پيام نور 10220  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 20 -

 مجازي پيام نور 10221  زمركز تبري -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10222  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10223  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10224  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10225  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10226  تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10227  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10228  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10229  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - وزش محورآم
 مجازي پيام نور 10230  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10231  مركز بجنورد -يام نور استان خراسان شمالي دانشگاه پ زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10232  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 10233  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10234  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10235  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10236  مركز بيجار - نور استان كردستان  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10237  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10238  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10239  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - ش محورآموز
 مجازي پيام نور 10240  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10241  مركز مالير - ان همدان دانشگاه پيام نور است زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10242  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10243  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10244  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  بان و ادبيات فارسيز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10245  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10246  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  دبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10247  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10248  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10249  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10250  مركز رامهرمز -ر استان خوزستان دانشگاه پيام نو زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10251  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10252  مركز بوانات - دانشگاه پيام نور استان فارس زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10253  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10254  بادمركز خرم ا -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10255  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 10256  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور  
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  صفحه 13 
 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 10257  مركز همدان - نور استان همدان  دانشگاه پيام زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10258  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10259  ز يزدمرك - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10260  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10261  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10262  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10263  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 8 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10264  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - موزش محورآ
 مجازي پيام نور 10265  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10266  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10267  مركز تاكستان - دانشگاه پيام نور استان قزوين  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10268  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  رسي گرايش ادبيات عامهزبان و ادبيات فا 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10269  مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10270  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  امهزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات ع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10271  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10272  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  عامه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10273  مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10274  مركز خمين - نشگاه پيام نور استان مركزي دا زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10275  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10276  مركز تفت - يزد دانشگاه پيام نور استان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10277  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10278  ن جنوبتهرا -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10279  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10280  همركز مراغ -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10281  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
زي پيام نورمجا 10282  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10283  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10284  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور

 مجازي پيام نور 10285  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - وزش محورآم
 مجازي پيام نور 10286  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10287  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10288  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10289  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  دبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارشزبان و ا 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10290  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 غيرانتفاعي 10291  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  زبان و ادبيات فارسي 20 - 
 غيرانتفاعي 10292  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  بيات فارسيزبان و اد 20 - 

 غيرانتفاعي 10293  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي 20 -
 غيرانتفاعي 10294  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  زبان و ادبيات فارسي 20 -

 غيرانتفاعي 10295  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  بيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تط 20 - 
 غيرانتفاعي 10296  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 20 - 

رانتفاعيغي 10297  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي 20 -  

 غيرانتفاعي 10298  ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 20 -
 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -    روزانه 10299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان زبان 5 -   روزانه 10300  دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 12 -   روزانه 10301  رشت -دانشگاه گيالن 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 -   روزانه 10302  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 1 -  نوبت دوم 10303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان - 12   نوبت دوم 10304  رشت -دانشگاه گيالن 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 - آموزش محور  مجازي 10305  رشت - دانشگاه گيالن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10306  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10307  مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10308  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10309  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10310  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10311  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
كودك و نوجوانزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  20 -   پيام نور 10312  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10313  مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10314  مركز داراب -انشگاه پيام نور استان فارس د

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  پيام نور 10315  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10316  انمركز اردك - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10317  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -   پيام نور 10318  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوانزبان  40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10319  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10320  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10321  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
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  صفحه 14 
 

 ) 2زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10322  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10323  كز دماوندمر -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10324  مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10325  مركز فريمان - تان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور اس
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10326  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10327  مركز جهرم -ور استان فارس دانشگاه پيام ن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10328  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10329  مركز خرم اباد -استان لرستان دانشگاه پيام نور 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10330  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10331  مركز همدان - ور استان همدان دانشگاه پيام ن
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10332  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 

انزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجو 20 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 10333  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان 20 -  غيرانتفاعي 10334  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 

 ) 3زبان و ادبيات فارسي (كد ضريب  - 1101

 روزانه 10335  دانشگاه تبريز پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات  11 -  
 روزانه 10336  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10337  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 - 
 روزانه 10338  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 - 
 روزانه 10339  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 - 
 روزانه 10340  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 

 روزانه 10341  تهران - دانشگاه شاهد  ريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايدا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 10342  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - 
 روزانه 10343  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 
 روزانه 10344  يرازدانشگاه ش زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 - 
 روزانه 10345  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 
 روزانه 10346  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 12 - 

 روزانه 10347  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 15 -
 نوبت دوم 10348  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 -
 نوبت دوم 10349  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 7 -
 نوبت دوم 10350  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 2 -
 نوبت دوم 10351  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 -
 نوبت دوم 10352  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -

 نوبت دوم 10353  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 10354  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 6 -
 نوبت دوم 10355  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 -
 نوبت دوم 10356  اردبيل - يلي دانشگاه محقق اردب زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 5 -

 نوبت دوم 10357  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 4 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10358  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 11 -

 پرديس خودگردان 10359  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10360  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10361  واحد شهر جديد پرديس -پيام نور استان تهران دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
 پيام نور 10362  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
يام نورپ 10363  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -   

 مجازي پيام نور 10364  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10365  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10366  مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10367  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10368  مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10369  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10370  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10371  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10372  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  ارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات ف 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10373  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10374  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10375  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 - 
انتفاعيغير 10376  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 20 -   
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 روزانه 10377  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 6 -  
 روزانه 10378  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -

وزانهر 10379  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 7 - محل تحصيل تهران  

 روزانه 10380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -
 روزانه 10381  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 -
 روزانه 10382  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 -
 روزانه 10383  دانشگاه تبريز ير اقليمآب و هواشناسي گرايش تغي 4 -

 روزانه 10384  دانشگاه تربيت مدرس آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
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 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 10385  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 7
 روزانه 10386  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 7 -

 روزانه 10387  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 
 روزانه 10388  گرگان - دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 12 - 

 روزانه 10389  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 12 -
 روزانه 10390  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 8 -

 روزانه 10391  دانشگاه تبريز ب و هواشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آ 4 - 
 روزانه 10392  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 - 

 روزانه 10393  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 10 -
 روزانه 10394  كرمانشاه - انشگاه رازي د آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -

 روزانه 10395  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 7 - 
 روزانه 10396  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 

 روزانه 10397  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 -
 روزانه 10398  سنندج - دانشگاه كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 13 -

 روزانه 10399  بابلسر -دانشگاه مازندران  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 
 روزانه 10400  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 - 

 روزانه 10401  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 9 -
 نوبت دوم 10402  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 -

 نوبت دوم 10403  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 4 - 
 نوبت دوم 10404  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10405  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 2 -
 نوبت دوم 10406  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 1 -

 نوبت دوم 10407  اردبيل - ه محقق اردبيلي دانشگا آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 8 - 
 نوبت دوم 10408  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 - 

 نوبت دوم 10409  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 -
 نوبت دوم 10410  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 2 -

 نوبت دوم 10411  دانشگاه فردوسي مشهد آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 1 - 
 نوبت دوم 10412  گرگان - دانشگاه گلستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 5 - 

 نوبت دوم 10413  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 3 -
 نوبت دوم 10414  دانشگاه تبريز ي گرايش آب و هواشناسي محيطيآب و هواشناس 2 -

 نوبت دوم 10415  دانشگاه تهران آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 - 
 نوبت دوم 10416  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 

 نوبت دوم 10417  دانشگاه زنجان اشناسي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هو 2 -
 نوبت دوم 10418  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 -

 نوبت دوم 10419  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10420  بابلسر -دانشگاه مازندران  هواشناسي محيطي آب و هواشناسي گرايش آب و 3 - 

 نوبت دوم 10421  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 8 -
 نوبت دوم 10422  دانشگاه يزد آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 3 -

هرانمحل تحصيل پرديس خودگردان واقع در ت  پرديس خودگردان 10423  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 7 -
 پرديس خودگردان 10424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10426  دانشگاه تبريز گرايش تغيير اقليمآب و هواشناسي  4 -
) آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 4 -  پرديس خودگردان 10425 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 
 آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم - 7

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10427  ع در كرج)واق

) آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -   پرديس خودگردان 10428 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز رديس خودگردانپ 10429  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 4 -  

 پرديس خودگردان 10430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10431  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 20 -

 پيام نور 10432  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  گرايش سينوپتيكآب و هواشناسي  20 - 
 پيام نور 10433  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 

 پيام نور 10434  ان و بيدگلمركز آر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -
 پيام نور 10435  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -

 پيام نور 10436  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10437  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  مآب و هواشناسي گرايش تغيير اقلي 20 - 

 پيام نور 10438  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -
م نورپيا 10439  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 -  

 پيام نور 10440  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 20 - 
 پيام نور 10441  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 - 

 پيام نور 10442  مركز اوز -شگاه پيام نور استان فارس دان آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -
 پيام نور 10443  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -

رپيام نو 10444  واحد ابركوه - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 20 -   
 مجازي پيام نور 10445  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10446  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10447  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  يش تغيير اقليمآب و هواشناسي گرا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10448  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10449  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 15 - آموزش محور



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 16 
 

 ) 1مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 10450  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10451  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10452  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ي محيطيآب و هواشناسي گرايش آب و هواشناس 15 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10453  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي 40 - آموزش محور
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 روزانه 10454  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي نظري ژئومورفولوژي گرايش 5 -  
 روزانه 10455  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 

 روزانه 10456  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 -
 روزانه 10457  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رفولوژي نظريژئومورفولوژي گرايش ژئومو 10 - 
 روزانه 10458  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 7 - 
 روزانه 10459  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 

 روزانه 10460  دانشگاه تهران يش محيطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آما 5 -
 روزانه 10461  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 12 - 

 روزانه 10462  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط - 5 محل تحصيل تهران
 روزانه 10463  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گراي 5 - 

 روزانه 10464  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 17 -
 روزانه 10465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - 
 روزانه 10466  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر رايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گ 12 - 
 روزانه 10467  دانشگاه فردوسي مشهد ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 - 

 روزانه 10468  سنندج - دانشگاه كردستان  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 8 -
 روزانه 10469  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 - 
 روزانه 10470  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 10 - 
 روزانه 10471  دانشگاه يزد ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 9 - 

 نوبت دوم 10472  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 4 -
 نوبت دوم 10473  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 3 - 
 نوبت دوم 10474  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 2 - 
 نوبت دوم 10475  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 6 - 

 نوبت دوم 10476  دانشگاه اصفهان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 -
 نوبت دوم 10477  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 - 
 نوبت دوم 10478  دانشگاه تهران ومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئ 4 - 
 نوبت دوم 10479  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - 

 نوبت دوم 10480  نتهرا -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10481  دانشگاه زنجان ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 4 - 
 نوبت دوم 10482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 - 
 نوبت دوم 10483  مشهددانشگاه فردوسي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 1 - 

 نوبت دوم 10484  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 2 -
 نوبت دوم 10485  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - 
 نوبت دوم 10486  دانشگاه يزد يطژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش مح 2 - 

 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10487  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10488  انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10490  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -
) ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 -   پرديس خودگردان 10489 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10491  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط - 5
 پرديس خودگردان 10492  هرانت -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10493  بابلسر -دانشگاه مازندران  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 10494  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري 20 - 
 پيام نور 10495  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 - 
 پيام نور 10496  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 20 - 

 پيام نور 10497  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ايش ژئومورفولوژي و آمايش محيطژئومورفولوژي گر 20 -
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 روزانه 10498  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 -  
 روزانه 10499  دانشگاه تهران يشهري گرايش آمايش شهرريزيجغرافيا و برنامه 5 -

 روزانه 10500  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 روزانه 10501  تهران -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه - 6 محل تحصيل تهران

 روزانه 10502  دانشگاه زابل ي گرايش آمايش شهريشهرريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 روزانه 10503  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 روزانه 10504  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 
 روزانه 10505  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يش آمايش شهريشهري گراريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 روزانه 10506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - 

 روزانه 10507  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 18 -
 روزانه 10508  دانشگاه فردوسي مشهد شهري گرايش آمايش شهريريزيهجغرافيا و برنام 6 - 
 روزانه 10509  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 13 - 
 روزانه 10510  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 

 روزانه 10511  دانشگاه يزد شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
زيست شهريگرايش محيط شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 -  روزانه 10512  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -  روزانه 10513  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 -  روزانه 10514  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيغرافيا و برنامهج 8 -   روزانه 10515  دانشگاه مراغه

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10516  دانشگاه تبريز

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10517  تربيت مدرس دانشگاه

 1 - فاقد خوابگاه
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10518  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10519  دانشگاه تهران

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزييا و برنامهجغراف
 آفريني شهريو باز

 روزانه 10520  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 7 - محل تحصيل تهران
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10521  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهيزيرجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10522  دانشگاه زابل

 - 6 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10523  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 يآفريني شهرو باز
 روزانه 10524  دانشگاه كاشان

 - 8 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10525  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 9 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10526  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 10 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيافيا و برنامهجغر
 آفريني شهريو باز

 روزانه 10527  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 8 
ريزي مسكن شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو باز
 روزانه 10528  دانشگاه مراغه

 - 4 
راضي و شهري گرايش كاربري اريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10529  دانشگاه اصفهان

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10530  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10531  دانشگاه زابل

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و يزيرجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10532  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 10 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 روزانه 10533  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 10534  دانشگاه ايالم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -
 نوبت دوم 10535  دانشگاه تهران شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 4 -

 نوبت دوم 10536  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 1 - 
 نوبت دوم 10537  تهران -نشگاه خوارزمي دا شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10538  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 -
 نوبت دوم 10539  دانشگاه زنجان شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10540  زاهدان - ان و بلوچستان دانشگاه سيست شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10541  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10542  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10543  دانشگاه فردوسي مشهد رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10544  بابلسر -دانشگاه مازندران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 10 - 
 نوبت دوم 10545  دانشگاه مراغه شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10546  دانشگاه يزد رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 2 -
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -  نوبت دوم 10547  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 -   نوبت دوم 10548  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 2 -   نوبت دوم 10549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 2 -  نوبت دوم 10550  دانشگاه مراغه

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
دومنوبت  10551  دانشگاه تبريز  

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10552  دانشگاه تهران

 - 1 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10553  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 3 - محل تحصيل تهران
ريزي شهري گرايش برنامهريزيبرنامه جغرافيا و

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10554  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10555  دانشگاه زابل
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  صفحه 18 
 

 ) 3مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  تتوضيحا
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10556  دانشگاه فردوسي مشهد

 
- 6 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 نوبت دوم 10557  دانشگاه كاشان

 - 4 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10558  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 3 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 شهري آفرينيمسكن و باز
 نوبت دوم 10559  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 نوبت دوم 10560  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 2 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
بت دومنو 10561  دانشگاه مراغه  

 - 2 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10562  دانشگاه اصفهان

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10563  دانشگاه تبريز

 - 3 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه

 ي امالكمميز
 نوبت دوم 10564  دانشگاه زابل

 - 2 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10565  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 نوبت دوم 10566  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

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

 پرديس خودگردان 10567  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10568  انتهر -دانشگاه خوارزمي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه - 6

 پرديس خودگردان 10569  دانشگاه زابل شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10570  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 -  تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 10572  واقع در كرج)

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10573  دانشگاه زابل
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 10574  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش

 - 5 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
(  پرديس خودگردان 10575 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

- 5 
ريزي برنامه شهري گرايشريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10576  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

- 7 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10577  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پرديس خودگردان 10578  دانشگاه زابل

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

 پرديس خودگردان 10579  دانشگاه تبريز

 - 5 
شهري گرايش كاربري اراضي و ريزيجغرافيا و برنامه
 مميزي امالك

(  پرديس خودگردان 10580 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

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

س خودگردانپردي 10581  دانشگاه زابل  

 پيام نور 10582  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10583  واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 پيام نور 10584  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزيرافيا و برنامهجغ 20 -
 پيام نور 10585  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10586  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10587  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 پيام نور 10588  وبتهران جن -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10589  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10590  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10591  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيو برنامهجغرافيا  20 - 

 پيام نور 10592  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10593  واحد پاوه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  هريشهري گرايش آمايش شريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10594  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10595  وانشهر صدوقمركز رض - دانشگاه پيام نور استان يزد  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 10 -  پيام نور 10596  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 10 -  پيام نور 10597  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 

زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10598  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 20 -   پيام نور 10599  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 

زيست شهريي گرايش محيطشهرريزيجغرافيا و برنامه 20 -  پيام نور 10600  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10601  مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
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  صفحه 19 
 

 ) 3يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10602  مركز اروميه -  دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

 
- 20 

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 پيام نور 10603  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10604  واحد تيران - استان اصفهان دانشگاه پيام نور 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10605  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 10 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10606  مركز ايالم -ام نور استان ايالم دانشگاه پي

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10607  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10608  واحد ري -انشگاه پيام نور استان تهران د

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10609  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريو بازمسكن 
 پيام نور 10610  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10611  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي ش برنامهشهري گرايريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10612  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 پيام نور 10613  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 مجازي پيام نور 10614  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شهري گرايش آمايش شهريريزينامهجغرافيا و بر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10615  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10616  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شهري گرايش آمايش شهريزيريجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10617  واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10618  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شهري گرايش آمايش شهرييريزجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10619  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10620  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد  رايش آمايش شهريشهري گريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10621  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زيست شهريري گرايش محيطشهريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10622  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
زيست شهريشهري گرايش محيطريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور  مجازي پيام نور 10623  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 40 - آموزش محور

ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 آفريني شهريمسكن و باز

 مجازي پيام نور 10624  مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10625  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10626  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10627  واحد ري -گاه پيام نور استان تهران دانش

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10628  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10629  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
پيام نورمجازي  10630  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران   

 40 - آموزش محور
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 مجازي پيام نور 10631  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 غيرانتفاعي 10632  موسسه غيرانتفاعي قشم شهري گرايش آمايش شهريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيفيا و برنامهجغرا

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10633  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 

 - 20 
ريزي شهري گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 آفريني شهريمسكن و باز
 غيرانتفاعي 10634  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 

 ) 4موعه علوم جغرافيايي (كد ضريب مج - 1102

 روزانه 10635  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -  
 روزانه 10636  دانشگاه تهران روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10637  دانشگاه زابل سعه اقتصاد روستاييروستايي گرايش توريزيجغرافيا و برنامه 3 - 

 روزانه 10638  دانشگاه زنجان روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 6 -
 روزانه 10639  رشت -دانشگاه گيالن  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 9 - 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهزيريجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10640  دانشگاه تبريز

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10641  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10642  دانشگاه زابل



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 20 
 

 ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 10 
ريزي هروستايي گرايش برنامريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10643  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 
- 6 

ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 فضايي -كالبدي 

 روزانه 10644  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10645  فردوسي مشهددانشگاه 

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 روزانه 10646  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10647  دانشگاه اصفهان

 - 18 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10648  دانشگاه بيرجند

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10649  دانشگاه تبريز

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10650  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10651  دانشگاه تهران

 - 10 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10652  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 6 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيبرنامهجغرافيا و 

 پايدار روستايي
 روزانه 10653  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10654  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 دار روستاييپاي
 روزانه 10655  دانشگاه زابل

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10656  دانشگاه زنجان

 - 17 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10657  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 4 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيفيا و برنامهجغرا

 پايدار روستايي
 روزانه 10658  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 روزانه 10659  گرگان - دانشگاه گلستان 

 - 10 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ايدار روستاييپ
 روزانه 10660  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 10661  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10662  دانشگاه تهران روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 4 -
 نوبت دوم 10663  دانشگاه زابل روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيبرنامه جغرافيا و 3 -

 نوبت دوم 10664  دانشگاه زنجان روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10665  رشت -دانشگاه گيالن  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 - 

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10666  دانشگاه تبريز

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10667  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهيزيرجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10668  دانشگاه زابل

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10669  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 2 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 ضاييف -كالبدي 
 نوبت دوم 10670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 1 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 نوبت دوم 10671  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
منوبت دو 10672  گرگان - دانشگاه گلستان   

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10673  دانشگاه اصفهان

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10674  دانشگاه تبريز

 - 4 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10675  دانشگاه تهران

 - 1 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10676  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 3 - محل تحصيل تهران
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10677  تهران -زمي دانشگاه خوار

 - 3 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10678  دانشگاه زابل

 - 2 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10679  دانشگاه زنجان



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 21 
 

 ) 4يايي (كد ضريب مجموعه علوم جغراف - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 1 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10680  دانشگاه فردوسي مشهد

 
- 3 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيغرافيا و برنامهج
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10681  گرگان –دانشگاه گلستان 

 - 5 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 نوبت دوم 10682  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10683  دانشگاه تبريز روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -

) روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 -   پرديس خودگردان 10684 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 10685  دانشگاه زابل روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 3 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 - 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
(  پرديس خودگردان 10686 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

صيل پرديس خودگردان دانشگاه محل تح
 تبريز

- 3 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10687  دانشگاه تبريز

 - 6 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10688  قع در كرج)وا

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

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10689  دانشگاه زابل

 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -لبدي كا
 پرديس خودگردان 10690  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پرديس خودگردان 10691  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
ايش مديريت توسعه روستايي گرريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10692  دانشگاه اصفهان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
- 3 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10693  دانشگاه تبريز

 - 3 
ريت توسعه روستايي گرايش مديريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

(  پرديس خودگردان 10694 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
- 6 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10695  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پرديس خودگردان 10696  دانشگاه زابل
 پيام نور 10697  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 پيام نور 10698  واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 پيام نور 10699  مركز كاشمر - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 پيام نور 10700  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
ورپيام ن 10701  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10702  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
ام نورپي 10703  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10704  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10705  شابورمركز ني - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10706  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10707  مركز گنبد كاووس - تان دانشگاه پيام نور استان گلس

 - 20 
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 پيام نور 10708  واحد بندرانزلي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10709  مركز مياندواب - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10710  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10711  تهران جنوب -انشگاه پيام نور استان تهران د

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10712  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ايدار روستاييپ
 پيام نور 10713  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10714  مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 - 20 
يت توسعه روستايي گرايش مديرريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10715  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10716  مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 20 
مديريت توسعه  روستايي گرايشريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10717  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
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 ) 4مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

مدو  اول

 - 20 
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10718  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 
- 20 

روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 پيام نور 10719  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 مجازي پيام نور 10720  مركز اردستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10721  مركز شهركرد -ر محال و بختياري دانشگاه پيام نور استان چها روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10722  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستاييريزيجغرافيا و برنامه 40 - آموزش محور
 40 - آموزش محور

ي ريزروستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه
 فضايي -كالبدي 

 مجازي پيام نور 10723  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10724  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10725  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
ريزي روستايي گرايش برنامهريزيجغرافيا و برنامه

 فضايي -كالبدي 
 مجازي پيام نور 10726  گنبد كاووس مركز - دانشگاه پيام نور استان گلستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10727  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه

 ستاييپايدار رو
 مجازي پيام نور 10728  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10729  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه زيريجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10730  مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10731  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 40 - آموزش محور
روستايي گرايش مديريت توسعه ريزيجغرافيا و برنامه
 پايدار روستايي

 مجازي پيام نور 10732  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 ) 5مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10733  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينبرنامه 15 -  
 روزانه 10734  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -

 روزانه 10735  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 - 
 روزانه 10736  دانشگاه تربيت مدرس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 10737  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 -
 روزانه 10738  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 7 - ت در انتهاي دفترچهتوضيحا

 روزانه 10739  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 -
 روزانه 10740  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 10741  دانشگاه اروميه ريزي آمايش سرزمينمهبرنا 5 -
 نوبت دوم 10742  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 3 - 

 نوبت دوم 10743  دانشگاه تهران ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 -
 نوبت دوم 10744  فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ريزي آمايش سرزمينبرنامه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 10745  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 2 -
) ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -   پرديس خودگردان 10746 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10747  دانشگاه تبريز ريزي آمايش سرزمينبرنامه 5 -
 پيام نور 10748  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 - 

 پيام نور 10749  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي آمايش سرزمينبرنامه 20 -
 غيرانتفاعي 10750  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار آمايش سرزمين ريزيبرنامه 20 - 

 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10751  دانشگاه بيرجند مخاطرات محيطي 13 -  
 روزانه 10752  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 7 -

 روزانه 10753  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي - 6 محل تحصيل تهران
 روزانه 10754  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مخاطرات محيطي 10 -

 روزانه 10755  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 3 - 
 روزانه 10756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 5 -

 روزانه 10757  سنندج - دانشگاه كردستان  مخاطرات محيطي 9 - 
 روزانه 10758  گرگان - دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 6 -

 روزانه 10759  بابلسر -دانشگاه مازندران  مخاطرات محيطي 8 - 
 نوبت دوم 10760  دانشگاه تهران مخاطرات محيطي 4 -

 نوبت دوم 10761  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10762  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  طيمخاطرات محي 2 -

 نوبت دوم 10763  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مخاطرات محيطي 2 - 
 نوبت دوم 10764  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 2 -
 نوبت دوم 10765  گرگان - دانشگاه گلستان  مخاطرات محيطي 4 -

 نوبت دوم 10766  بابلسر -انشگاه مازندران د مخاطرات محيطي 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10767  تهران -دانشگاه خوارزمي  مخاطرات محيطي - 6

 پرديس خودگردان 10768  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخاطرات محيطي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10769  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ت محيطيمخاطرا 20 -
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 ) 6مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 10770  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مخاطرات محيطي 20 -

 پيام نور 10771  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مخاطرات محيطي 20 - 
نورمجازي پيام  10772  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مخاطرات محيطي 40 - آموزش محور  

 ) 7مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10773  دانشگاه بيرجند جغرافياي سياسي 10 -  
 روزانه 10774  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي 7 -

 روزانه 10775  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10776  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي جغرافياي سياسي 6 - 

 روزانه 10777  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 10778  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 6 -

وزانهر 10779  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 5 -   
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 10780  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ژيوپليتيك 30 -

 نوبت دوم 10781  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي 7 - 
 نوبت دوم 10782  تهران -نشگاه خوارزمي دا جغرافياي سياسي 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 10783  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي 2 -
 نوبت دوم 10784  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  جغرافياي سياسي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 10785  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10786  تهران -دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي 7 -

 پرديس خودگردان 10787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جغرافياي سياسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 10788  واحد هشتگرد -استان البرز  دانشگاه پيام نور جغرافياي سياسي 20 - 
 پيام نور 10789  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  جغرافياي سياسي 20 - 

 پيام نور 10790  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  جغرافياي سياسي 20 -
 ) 8مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10791  دانشگاه اروميه غرافيا و دفاع مقدسج 15 -  
 روزانه 10792  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 12 -
 نوبت دوم 10793  دانشگاه اروميه جغرافيا و دفاع مقدس 5 -

 نوبت دوم 10794  خرم آباد -دانشگاه لرستان  جغرافيا و دفاع مقدس 3 - 
 غيرانتفاعي 10795  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  ع مقدسجغرافيا و دفا 20 - 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102

 روزانه 10796  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 5 -  
 روزانه 10797  دانشگاه سمنان گرديطبيعت 7 - 

 روزانه 10798  دانشگاه كاشان گرديطبيعت 9 -
 روزانه 10799  بابلسر -ازندران دانشگاه م گرديطبيعت 9 -

 روزانه 10800  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گرديطبيعت 8 - 
 روزانه 10801  دانشگاه اصفهان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 9 - 

 روزانه 10802  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -
 روزانه 10803  اه تهراندانشگ گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 -

 روزانه 10804  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 10805  دانشگاه زنجان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 8 - 

هروزان 10806  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 12 -  

 روزانه 10807  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 -
 روزانه 10808  دانشگاه فردوسي مشهد گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 - 
 روزانه 10809  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 12 - 

 روزانه 10810  دانشگاه يزد ريگردشگريزيجغرافيا و برنامه 7 -
 نوبت دوم 10811  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 3 -

 نوبت دوم 10812  دانشگاه سمنان گرديطبيعت 2 - 
 نوبت دوم 10813  دانشگاه كاشان گرديطبيعت 6 - 

 نوبت دوم 10814  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرديطبيعت 3 -
 نوبت دوم 10815  دانشگاه اصفهان گريگردشريزيجغرافيا و برنامه 4 -

 نوبت دوم 10816  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
 نوبت دوم 10817  دانشگاه تهران گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 4 - 

 نوبت دوم 10818  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 10819  دانشگاه زنجان گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 -

 نوبت دوم 10820  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 
 نوبت دوم 10821  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 2 - 

 نوبت دوم 10822  دانشگاه فردوسي مشهد ردشگريگريزيجغرافيا و برنامه 2 -
 نوبت دوم 10823  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 -

 نوبت دوم 10824  دانشگاه يزد گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 3 - 
) گرديطبيعت 5 -   پرديس خودگردان 10825 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10826  دانشگاه تبريز گرديطبيعت 5 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 10827  دانشگاه تبريز گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -

)دانش گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 5 -   پرديس خودگردان 10828 گاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 10829  تهران -دانشگاه خوارزمي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 7 -

 پرديس خودگردان 10830  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يگردشگرريزيجغرافيا و برنامه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 24 
 

 ) 9مجموعه علوم جغرافيايي (كد ضريب  - 1102  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 10831  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 6 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر

 غيرانتفاعي 10832  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرديطبيعت 20 -
 غيرانتفاعي 10833  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  گرديطبيعت 20 - 
 غيرانتفاعي 10834  گرگان - سه غيرانتفاعي حكيم جرجاني موس گرديطبيعت 20 - 

 غيرانتفاعي 10835  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  گرديطبيعت 20 -
 غيرانتفاعي 10836  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 -

 غيرانتفاعي 10837  يزد -نشگاه غيرانتفاعي علم و هنر دا گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 10838  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 - 

 غيرانتفاعي 10839  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگريريزيجغرافيا و برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 10840  موسسه غيرانتفاعي قشم گردشگريريزينامهجغرافيا و بر 20 -

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

  - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10841  دانشگاه تبريز

 - 6 
يي گرايش سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيا

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10842  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10843  دانشگاه تهران

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10844  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 روزانه 10845  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10846  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - اهفاقد خوابگ
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10847  دانشگاه تربيت مدرس

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10848  دانشگاه تهران

 8 - محل تحصيل تهران
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 دور سنجش از
 روزانه 10849  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10850  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10851  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  سنجش

 سنجش از دور
 روزانه 10852  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 7 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 روزانه 10853  دانشگاه يزد

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10854  دانشگاه تبريز

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10855  دانشگاه تهران

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
دوم نوبت 10856  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي   

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم 10857  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10858  دانشگاه تهران

 3 - محل تحصيل تهران
عات جغرافيايي گرايش سنجش از دور و سيستم اطال

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10859  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 1 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10861  اردبيل - لي دانشگاه محقق اردبي

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سنجش از دور
 نوبت دوم 10862  دانشگاه يزد

 - 3 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
( ودگردانپرديس خ 10863 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 3 - تبريز

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 
 سيستم اطالعات جغرافيايي

 پرديس خودگردان 10864  دانشگاه تبريز

 - 6 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
ل تحصيل پرديس خودگردان تهران (مح -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10865  واقع در كرج)

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

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 پرديس خودگردان 10866  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 8 - تهران

نجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش س
 سنجش از دور

 پرديس خودگردان 10867  تهران -دانشگاه خوارزمي 

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

 سنجش از دور
 پرديس خودگردان 10868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  صفحه 25 
 

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

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 -مشترك با دانشگاه لوندكشور سويد 

 شرايط در انتهاي دفترچه
- 6 

تم اطالعات جغرافيايي گرايش سنجش از دور و سيس
 سيستم اطالعات جغرافيايي

 مشترك 10869  دانشگاه تهران

 - 20 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 سيستم اطالعات جغرافيايي
 غيرانتفاعي 10870  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 
- 20 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 
 ش از دورسنج

 غيرانتفاعي 10871  آمل –موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104

 روزانه 10872  دانشگاه اراك ادبيات عربي 20 -  
 روزانه 10873  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 10 - 

 روزانه 10874  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 14 - فقط زن
 روزانه 10875  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 15 - 
 روزانه 10876  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 8 - 
 روزانه 10877  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 13 - 

 روزانه 10878  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 12 -
 روزانه 10879  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 6 - 

 روزانه 10880  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات عربي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 10882  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 7 - 

 روزانه 10881  دانشگاه تهران ادبيات عربي 8 -
 روزانه 10883  زوارسب - دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 12 - 
 روزانه 10884  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10885  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ادبيات عربي 12 - 

 روزانه 10886  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ادبيات عربي 15 -
 روزانه 10887  دانشگاه زابل ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10888  دانشگاه سمنان دبيات عربيا 7 - 
 روزانه 10889  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 15 - 

 روزانه 10890  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 -
 روزانه 10891  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 16 - 
 روزانه 10892  تبريز - ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10893  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 8 - 

 روزانه 10894  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 -
 روزانه 10895  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 4 - 

 روزانه 10896  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10897  دانشگاه قم ادبيات عربي 10 - فقط زن - نتهاي دفترچه توضيحات در ا

 روزانه 10898  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 10899  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 6 - 
 روزانه 10900  سنندج - دانشگاه كردستان  ادبيات عربي 20 - 

 روزانه 10901  بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  بيات عربياد 20 - فقط زن
 روزانه 10902  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي 15 -

 روزانه 10903  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 11 - 
 روزانه 10904  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 20 - 
 روزانه 10905  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م ادبيات عربي 15 - 

 روزانه 10906  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 13 -
 روزانه 10907  دانشگاه يزد ادبيات عربي 14 - 
 روزانه 10908  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 5 - 
 روزانه 10909  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 6 - 

 روزانه 10910  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان عربي 2 - هفاقد خوابگا
 روزانه 10911  دانشگاه شيراز آموزش زبان عربي 5 - 
 نوبت دوم 10912  دانشگاه اراك ادبيات عربي 10 - 
 نوبت دوم 10913  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 4 - 

 نوبت دوم 10914  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ادبيات عربي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 10915  دانشگاه ايالم ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10916  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10917  دانشگاه بيرجند ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10918  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ادبيات عربي 2 -
 نوبت دوم 10919  دانشگاه تهران ادبيات عربي 8 - 
 نوبت دوم 10920  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10921  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10922  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ادبيات عربي 10 -
 نوبت دوم 10923  دانشگاه زابل عربيادبيات  8 - 
 نوبت دوم 10924  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 3 - 
 نوبت دوم 10925  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 5 - 

 نوبت دوم 10926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 3 -
 نوبت دوم 10927  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ادبيات عربي 4 - 
 نوبت دوم 10928  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ادبيات عربي 12 - 
 نوبت دوم 10929  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10930  دانشگاه قم ادبيات عربي 3 - فقط مرد
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  صفحه 26 
 

 ) 1مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 10931  دانشگاه قم ادبيات عربي 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

دوم نوبت 10932  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن   

 نوبت دوم 10933  دانشگاه كاشان ادبيات عربي 4 - 
 

 نوبت دوم 10934  رشت -دانشگاه گيالن  ادبيات عربي - 15
 نوبت دوم 10935  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 3 -
 نوبت دوم 10936  بابلسر –دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 13 -

 نوبت دوم 10937  اردبيل - اردبيلي دانشگاه محقق  ادبيات عربي 5 - 
 نوبت دوم 10938  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  ادبيات عربي 1 - 

 نوبت دوم 10939  دانشگاه يزد ادبيات عربي 5 -
 نوبت دوم 10940  دانشگاه اصفهان آموزش زبان عربي 2 -

 ادبيات عربي 10 - 
ردان تهران (محل تحصيل پرديس خودگ -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 10941  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 10942  دانشگاه سمنان ادبيات عربي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10943  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادبيات عربي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 10944  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات عربي 9 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
 پرديس خودگردان 10945  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ادبيات عربي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10946  دانشگاه شيراز ادبيات عربي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10947  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ادبيات عربي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10948  بابلسر -دانشگاه مازندران  ادبيات عربي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 10949  ه شيرازدانشگا آموزش زبان عربي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مشترك 10950  دانشگاه اصفهان ادبيات عربي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه -مشترك با دانشگاه لبنان 
 پيام نور 10951  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10952  مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10953  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10954  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10955  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10956  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10957  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10958  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 20 - 
 پيام نور 10959  مركز جوانرود - ه پيام نور استان كرمانشاه دانشگا ادبيات عربي 20 - 

 پيام نور 10960  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 20 -
 پيام نور 10961  مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 20 -

 پيام نور 10962  مركز ميبد - استان يزد دانشگاه پيام نور  ادبيات عربي 20 - 
 مجازي پيام نور 10963  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10964  مركز شهرضا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10965  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  عربيادبيات  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10966  مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
ورمجازي پيام ن 10967  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  ادبيات عربي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 10968  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10969  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10970  ودمركز جوانر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10971  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10972  مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ادبيات عربي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 10973  مركز ميبد - پيام نور استان يزد  دانشگاه ادبيات عربي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 10974  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  ادبيات عربي 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 10975  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) ادبيات عربي 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104
 روزانه 10976  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مترجمي زبان عربي - 13  فقط زن

 روزانه 10977  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 8 -
 روزانه 10978  قزوين - ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني ( مترجمي زبان عربي 12 - 

 روزانه 10979  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 8 -
 روزانه 10980  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 12 - 

 روزانه 10981  دانشگاه دامغان مترجمي زبان عربي 10 -
 روزانه 10982  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مترجمي زبان عربي 15 - 

 روزانه 10983  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 7 -
 روزانه 10984  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مترجمي زبان عربي 17 - 

 روزانه 10985  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 12 -
 روزانه 10986  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 4 - 

 روزانه 10987  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط مرد
 روزانه 10988  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 10989  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 6 - 
 روزانه 10990  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 15 -

 نوبت دوم 10991  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مي زبان عربيمترج - 5 فقط زن
 نوبت دوم 10992  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مترجمي زبان عربي 4 -

 نوبت دوم 10993  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مترجمي زبان عربي 2 - 
 نوبت دوم 10994  دانشگاه تهران مترجمي زبان عربي 8 -
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  صفحه 27 
 

 ) 2مجموعه زبان عربي (كد ضريب  - 1104  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 10995  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  مترجمي زبان عربي 1 -

 نوبت دوم 10996  دانشگاه سمنان مترجمي زبان عربي 4 - 
 نوبت دوم 10997  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مترجمي زبان عربي 4 -

 نوبت دوم 10998  دانشگاه فردوسي مشهد مترجمي زبان عربي 1 - 
 نوبت دوم 10999  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 5 - فقط مرد

 نوبت دوم 11000  دانشگاه قم مترجمي زبان عربي 5 - فقط زن - ترچه توضيحات در انتهاي دف
 نوبت دوم 11001  دانشگاه كاشان مترجمي زبان عربي 4 -
 نوبت دوم 11002  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مترجمي زبان عربي 5 -

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  -  1105

 روزانه 11003  دانشگاه اروميه يزيرتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقعلوم  15 -  
 روزانه 11004  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  - 10 فقط زن

 روزانه 11005  دانشگاه بجنورد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11006  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهوم عل 6 - 
 روزانه 11007  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 

 روزانه 11008  دانشگاه تهران يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -
 روزانه 11009  كرمانشاه - دانشگاه رازي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11010  دانشگاه زنجان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - 
 روزانه 11011  انزاهد - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

 روزانه 11012  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 -
 روزانه 11013  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 - 
 روزانه 11014  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد   روزانه 11015  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 روزانه 11016  ردوسي مشهددانشگاه ف يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 -

 روزانه 11017  سنندج - دانشگاه كردستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11018  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 روزانه 11019  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يزيرامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنعلوم  10 - 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -  روزانه 11020  دانشگاه بجنورد
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  4 -   روزانه 11021  دانشگاه تبريز
اقتصادي هايسيستم ريزيمهاقتصادي گرايش برناعلوم  6 -   روزانه 11022  دانشگاه زنجان
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -   روزانه 11023  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 -  روزانه 11024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -   روزانه 11025  دانشگاه شيراز
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  20 -   روزانه 11026  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  روزانه 11027  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -  روزانه 11028  بابلسر -دانشگاه مازندران 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  14 -   روزانه 11029  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
 روزانه 11030  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 روزانه 11031  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  - 10 فقط زن
 روزانه 11032  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -

 روزانه 11033  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيم علو 4 - 
 روزانه 11034  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - 

 روزانه 11035  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - فاقد خوابگاه
 روزانه 11036  ه تهراندانشگا اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

 روزانه 11037  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - 
 روزانه 11038  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11039  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 11040  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -

 روزانه 11041  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11042  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 روزانه 11043  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - 

 روزانه 11044  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -
 روزانه 11045  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11046  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر قتصاد انرژياقتصادي گرايش اعلوم  9 - 
 روزانه 11047  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  10 - 

 روزانه 11048  سنندج - دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -
 روزانه 11049  بابلسر -ازندران دانشگاه م اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 روزانه 11050  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  11 - 
 روزانه 11051  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - 

 روزانه 11052  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 -
 روزانه 11053  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 
 روزانه 11054  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 - 

 روزانه 11055  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11056  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  قتصادي گرايش بانكداري اسالمياعلوم  7 -

 روزانه 11057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - 
 روزانه 11058  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط مرد

 روزانه 11059  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 28 
 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 11060  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميوم عل 3 -
 روزانه 11061  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -

 روزانه 11062  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - 
 روزانه 11063  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكاقعلوم  6 - 

 روزانه 11064  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -
 روزانه 11065  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -

 روزانه 11066  تهران –دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11067  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  9 - 

 روزانه 11068  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط مرد
 روزانه 11069  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  10 - فقط زن - ه توضيحات در انتهاي دفترچ

 روزانه 11070  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 - 
 روزانه 11071  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - 

 روزانه 11072  دانشگاه اصفهان رياقتصادي گرايش اقتصاد نظعلوم  11 -
 روزانه 11073  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - فقط زن

 روزانه 11074  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
وزانهر 11075  دانشگاه بجنورد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -   

 روزانه 11076  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 -
 روزانه 11077  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 روزانه 11078  دانشگاه تربيت مدرس اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 
 روزانه 11079  دانشگاه تربيت مدرس اقتصاد نظري اقتصادي گرايشعلوم  5 - فاقد خوابگاه

 روزانه 11080  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -
 روزانه 11081  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 -

 روزانه 11082  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 - 
 روزانه 11083  دانشگاه سمنان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

 روزانه 11084  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -
 روزانه 11085  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 -

 روزانه 11086  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اد نظرياقتصادي گرايش اقتصعلوم  6 - 
 روزانه 11087  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 

 روزانه 11088  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  16 -
 روزانه 11089  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 روزانه 11090  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - 
 روزانه 11091  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 - 

 روزانه 11092  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 -
 روزانه 11093  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي ش اقتصاد نظرياقتصادي گرايعلوم  6 -

 روزانه 11094  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 
 روزانه 11095  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 - 

 روزانه 11096  صفهاندانشگاه هنر ا اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  15 -
 روزانه 11097  دانشگاه هنر اصفهان اقتصادي گرايش افتصاد فرهنگ و هنرعلوم  15 -

 روزانه 11098  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 - 
 روزانه 11099  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  12 - 

 روزانه 11100  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  7 -
 روزانه 11101  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 11102  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  7 - 
 روزانه 11103  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  20 - 

 روزانه 11104  دانشگاه صنعت نفت وگازاقتصاد نفت و گاز گرايش تجارت نفت 10 - محل تحصيل واحد آبادان
 نوبت دوم 11105  دانشگاه اروميه يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

 نوبت دوم 11106  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  - 5 قط زنف
 نوبت دوم 11107  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11108  نشگاه تهراندا يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 -
 نوبت دوم 11109  دانشگاه زنجان يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -

 نوبت دوم 11110  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11111  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيرو برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي علوم  5 - 

 نوبت دوم 11112  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  7 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد   نوبت دوم 11113  تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 -

 نوبت دوم 11114  دانشگاه فردوسي مشهد يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11115  سنندج - دانشگاه كردستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11116  بابلسر -دانشگاه مازندران  يزيرتوسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش علوم  3 -
 نوبت دوم 11117  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  منوبت دو 11118  دانشگاه تبريز  

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -   نوبت دوم 11119  دانشگاه زنجان
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  5 -  نوبت دوم 11120  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11121  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  15 -   نوبت دوم 11122  دانشگاه صنعتي شاهرود
محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت - فقط مرد  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11123  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11124  بابلسر -دانشگاه مازندران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  2 -  نوبت دوم 11125  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
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  صفحه 29 
 

 ) 1قتصادي (كد ضريب مجموعه علوم ا - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 11126  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -

 نوبت دوم 11127  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رژياقتصادي گرايش اقتصاد انعلوم  - 5 فقط زن
 نوبت دوم 11128  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11129  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11130  وشهرب -دانشگاه خليج فارس  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -
 نوبت دوم 11131  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -

 نوبت دوم 11132  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
 نوبت دوم 11133  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 -
 نوبت دوم 11134  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  1 -
 نوبت دوم 11135  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 -

 نوبت دوم 11136  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11137  سنندج - دانشگاه كردستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 - 

 نوبت دوم 11138  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -
 نوبت دوم 11139  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

 نوبت دوم 11140  دانشگاه اروميه صادي گرايش بانكداري اسالمياقتعلوم  5 - 
 نوبت دوم 11141  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11142  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  4 -
 نوبت دوم 11143  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 11144  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - 
 نوبت دوم 11145  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  5 - 

 نوبت دوم 11146  دانشگاه قم مياقتصادي گرايش بانكداري اسالعلوم  2 - فقط مرد
 نوبت دوم 11147  دانشگاه قم اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 11148  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  1 - 
 نوبت دوم 11149  دانشگاه تبريز لكترونيكاقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت اعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11150  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 -
 نوبت دوم 11151  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  7 -

 نوبت دوم 11152  دانشگاه تبريز تصاد اسالمياقتصادي گرايش اقعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11153  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 11154  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  7 -
 نوبت دوم 11155  دانشگاه قم تصاد اسالمياقتصادي گرايش اقعلوم  2 - فقط مرد

 نوبت دوم 11156  دانشگاه قم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 11157  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  1 - 

 نوبت دوم 11158  دانشگاه اروميه اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 -
 نوبت دوم 11159  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  6 -

 نوبت دوم 11160  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - فقط زن
 نوبت دوم 11161  دانشگاه ايالم اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 - 

 نوبت دوم 11162  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  5 -
 نوبت دوم 11163  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  20 -

 نوبت دوم 11164  دانشگاه زنجان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11165  ه سمناندانشگا اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  13 - 

 نوبت دوم 11166  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11167  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  4 -

 نوبت دوم 11168  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 - 
 نوبت دوم 11169  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  7 - 

 نوبت دوم 11170  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11171  بابلسر -دانشگاه مازندران  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  12 -

 نوبت دوم 11172  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  3 - 
 نوبت دوم 11173  دانشگاه اصفهان اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  3 - 

 نوبت دوم 11174  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  2 -
 نوبت دوم 11175  دانشگاه تهران اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  4 -

 نوبت دوم 11176  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  12 - 
 نوبت دوم 11177  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  2 - 

 نوبت دوم 11178  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  5 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11179  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  2 -

 نوبت دوم 11180  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اقتصادي گرايش اقتصاد آموزشعلوم  6 - 
 مجازي 11181  گاه شيرازدانش اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  40 - آموزش محور
 مجازي 11182  دانشگاه شيراز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11183  دانشگاه تبريز يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  5 -

 يزيره اقتصادي و برنامهاقتصادي گرايش توسععلوم  4 - 
پرديس خودگردان البرزكرج  محل تحصيل  دانشگاه تهران (

 پرديس خودگردان 11184  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
خودگردان پرديس 11185  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 11186  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  9 -
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز محل  پرديس خودگردان 11188  دانشگاه تبريز اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  4 -

س خودگردانپردي 11189  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 11190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 30 
 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11191  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  4 -

 پرديس خودگردان 11192  اه تربيت مدرسدانشگ اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 11193  تهران -دانشگاه خوارزمي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 -

 اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 11194  در چابهار) خودگردان
 پرديس خودگردان 11195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11196  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11197  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  2 -
انپرديس خودگرد 11198  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11199  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -
) اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  3 -  پرديس خودگردان 11200 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 11201  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11202  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  3 -

) ادي گرايش اقتصاد اسالمياقتصعلوم  3 -   پرديس خودگردان 11203 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11204  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -

 پرديس خودگردان 11205  دانشگاه تربيت مدرس صادي گرايش اقتصاد نظرياقتعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11207  شگاه شيرازدان اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11208  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  8 -
 پرديس خودگردان 11209  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ  پرديس خودگردان 11210  دانشگاه تبريز اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  4 -
 پرديس خودگردان 11211  دانشگاه يزد اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيستعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11212  دانشگاه يزد ي اسالمياقتصادي گرايش اقتصاد مالعلوم  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11213  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 پيام نور 11214  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 
 پيام نور 11215  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 - 

 پيام نور 11216  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
 پيام نور 11217  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يزيرايش توسعه اقتصادي و برنامهاقتصادي گرعلوم  8 -

 پيام نور 11218  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  10 - 
 پيام نور 11219  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيرهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامعلوم  8 - 

 پيام نور 11220  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  8 -
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  پيام نور 11221  مركز اصفهان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11222  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11223  غرب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران 

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -  پيام نور 11224  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 - رپيام نو 11225  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  10 -   پيام نور 11226  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  8 -   پيام نور 11227  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

اقتصادي هايسيستم ريزيي گرايش برنامهاقتصادعلوم  8 -  پيام نور 11228  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 پيام نور 11229  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 -

 پيام نور 11230  مركز كرج -ر استان البرز دانشگاه پيام نو اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 
 پيام نور 11231  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  8 - 

 پيام نور 11232  مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -
 پيام نور 11233  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  تصادي گرايش اقتصاد انرژياقعلوم  10 -

 پيام نور 11234  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 
 پيام نور 11235  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 - 

 پيام نور 11236  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11237  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11238  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ي اسالمياقتصادي گرايش بانكدارعلوم  8 - 
 پيام نور 11239  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  10 - 

 پيام نور 11240  لمركز باب -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11241  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11242  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 
 پيام نور 11243  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكاقتصعلوم  8 - 

 پيام نور 11244  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -
 پيام نور 11245  مركز مشهد - اه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگ اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  8 -

 پيام نور 11246  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  10 - 
 پيام نور 11247  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

 پيام نور 11248  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -
 پيام نور 11249  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -

 پيام نور 11250  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  اقتصاد اسالمي اقتصادي گرايشعلوم  20 - 
 پيام نور 11251  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 - 

 پيام نور 11252  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 -
 پيام نور 11253  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  8 -

 پيام نور 11254  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 پيام نور 11255  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  اد اسالمياقتصادي گرايش اقتصعلوم  10 - 
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  صفحه 31 
 

 ) 1مجموعه علوم اقتصادي (كد ضريب  - 1105  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 11256  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11257  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11258  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  يزيرو برنامهاقتصادي گرايش توسعه اقتصادي علوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11259  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  يزيراقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامهعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

اقتصادي هايسيستم ريزياقتصادي گرايش برنامهعلوم  20 -  غيرانتفاعي 11260  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم 
 غيرانتفاعي 11261  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11262  ناصفها - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد انرژيعلوم  20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11263  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11264  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11265  اصفهان –موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  بانكداري اسالمي اقتصادي گرايشعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11266  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  اقتصادي گرايش بانكداري اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11267  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11268  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيكعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11269  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11270  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  المياقتصادي گرايش اقتصاد اسعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11271  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11272  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 -
 غيرانتفاعي 11273  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  قتصادي گرايش اقتصاد اسالمياعلوم  20 -

 غيرانتفاعي 11274  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11275  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11276  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 -
 غيرانتفاعي 11277  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد نظريعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11278  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 11279  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  اقتصادي گرايش اقتصاد شهريعلوم  20 - 

 غيرانتفاعي 11280  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اقتصادي گرايش اقتصاد مالي اسالميعلوم  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي غيرانتفاعي 11281  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  ادي گرايش اقتصاد انرژياقتصعلوم  40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

 روزانه 11282  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 -  
 روزانه 11283  تهران - اهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خو رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - فقط زن

 روزانه 11284  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 - 
 روزانه 11285  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 

 روزانه 11286  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 10 -
 روزانه 11287  كرمان -يد باهنر دانشگاه شه رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11288  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - 
 روزانه 11289  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 8 - 

 روزانه 11290  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 -
 روزانه 11291  دانشگاه اراك ايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گر 8 - 
 روزانه 11292  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 روزانه 11293  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 

 روزانه 11294  تهران - شگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 7 - فقط زن
 روزانه 11295  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 2 - 
 روزانه 11296  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزش و پرورشوزارت آم

 روزانه 11297  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -

 روزانه 11298  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 6 - 
 روزانه 11299  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 9 -

 روزانه 11300  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 11301  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - 
 روزانه 11302  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 

 روزانه 11303  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 -
 روزانه 11304  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 - 
انهروز 11305  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -   

 روزانه 11306  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 روزانه 11307  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 روزانه 11308  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 9 - فقط زن
 روزانه 11309  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 18 - 

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

 روزانه 11310  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 15 -

 روزانه 11311  دانشگاه اراك اسي ورزشيشنروان 5 -
 روزانه 11312  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 - 

 روزانه 11313  دانشگاه تهران شناسي ورزشيروان 4 -
 روزانه 11314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - 
 روزانه 11315  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 8 - 

 روزانه 11316  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 7 -
 نوبت دوم 11317  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 6 - 

 نوبت دوم 11318  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - فقط زن
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  صفحه 32 
 

 ) 1ورزشي (كد ضريب  مجموعه علوم -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 11319  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 -

 نوبت دوم 11320  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11321  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 -

 نوبت دوم 11322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 2 - 
 نوبت دوم 11323  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 -

 نوبت دوم 11324  دانشگاه فردوسي مشهد يش رشد حركتيرفتار حركتي گرا 1 - 
 نوبت دوم 11325  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 نوبت دوم 11326  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
 نوبت دوم 11327  هاندانشگاه اصف رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 -

 نوبت دوم 11328  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11329  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 -
 نوبت دوم 11330  دانشگاه تبريز ركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل ح 3 -
 نوبت دوم 11331  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 8 -

 نوبت دوم 11332  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 
 نوبت دوم 11333  سبزوار - نشگاه حكيم سبزواري دا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - 

 نوبت دوم 11334  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 3 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 11335  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - 

 نوبت دوم 11336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنتر 1 -
 نوبت دوم 11337  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 12 -

 نوبت دوم 11338  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 - 
 نوبت دوم 11339  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  وزش تربيت بدنيرفتار حركتي گرايش آم 2 - فقط زن

 نوبت دوم 11340  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 7 - 
 نوبت دوم 11341  دانشگاه اراك شناسي ورزشيروان 3 -

 نوبت دوم 11342  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 4 - 
 نوبت دوم 11343  دانشگاه تهران سي ورزشيشناروان 2 -

 نوبت دوم 11344  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 1 - 
 نوبت دوم 11345  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي ورزشيروان 4 -

 نوبت دوم 11346  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي ورزشيروان 3 - 
 مجازي 11347  دانشگاه تهران ار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفت 30 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11348  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 5 -
 پرديس خودگردان 11349  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشد حركتي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11350  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11351  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 -
) فتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتير 5 -   پرديس خودگردان 11352 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 11353  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 10 -
 پرديس خودگردان 11354  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 1 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 پرديس خودگردان 11355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11356  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 4 - گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود

 پرديس خودگردان 11357  دانشگاه يزد رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
)دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خو شناسي ورزشيروان 6 -  پرديس خودگردان 11359 دگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11358  دانشگاه تبريز شناسي ورزشيروان 6 -
 پرديس خودگردان 11360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي ورزشيروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 11361  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تي گرايش رشد حركتيرفتار حرك 20 - 
 غيرانتفاعي 11362  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 11363  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  شناسي ورزشيروان 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 11364  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي ورزشيروان 20 -

 غيرانتفاعي 26456  گلبهار –موسسه غيرانتفاعي سناباد   رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 20 - 
 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

ژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولو 4 -    روزانه 11365  دانشگاه اراك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 11 -  روزانه 11366  دانشگاه بجنورد

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -  روزانه 11367  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  روزانه 11368  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 5 -  وزانهر 11369  كرمانشاه - دانشگاه رازي   
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 9 -  روزانه 11370  دانشگاه زنجان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -   روزانه 11371  دانشگاه سمنان
ندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و ت 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 11372  تهران - دانشگاه شاهد 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 8 -   روزانه 11373  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  روزانه 11374  دانشگاه صنعتي شاهرود

لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيو 4 -   روزانه 11375  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 11 -  روزانه 11376  رشت -دانشگاه گيالن 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 4 -   روزانه 11377  آباد خرم -دانشگاه لرستان 
 روزانه 11378  دانشگاه اراك فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -

 روزانه 11379  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 7 - فقط زن
 روزانه 11380  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  برديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كار 2 -
 روزانه 11381  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
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  صفحه 33 
 

 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11382  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
 روزانه 11383  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -
 روزانه 11384  سبزوار - گاه حكيم سبزواري دانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -
 روزانه 11385  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
 روزانه 11386  دانشگاه زنجان فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 9 -
 روزانه 11387  دانشگاه سمنان ديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربر 6 -
 روزانه 11388  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 روزانه 11389  دانشگاه شهركرد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 11 -
 روزانه 11390  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 -
 روزانه 11391  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 9 -
 روزانه 11392  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 8 -
 روزانه 11393  دانشگاه شيراز ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي فيزيولوژي 6 -
 روزانه 11394  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 12 -
 روزانه 11395  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 روزانه 11396  رشت -دانشگاه گيالن  يولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربرديفيز 11 -
 روزانه 11397  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
هروزان 11398  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 -  

 روزانه 11399  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 -  روزانه 11400  دانشگاه اروميه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 -  روزانه 11401  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 8 - فقط زن  روزانه 11402  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 -  روزانه 11403  دانشگاه بجنورد
شي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورز 4 -  روزانه 11404  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 -  روزانه 11405  دانشگاه بيرجند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  روزانه 11406  دانشگاه تربيت مدرس
فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  6 -  روزانه 11407  دانشگاه تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 8 -  روزانه 11408  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 -  روزانه 11409  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزي 8 -  روزانه 11410  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  روزانه 11411  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 9 -  روزانه 11412  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 - فقط مرد  روزانه 11413  دانشگاه قم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   روزانه 11414  دانشگاه قم

ي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژ 20 -  روزانه 11415  سنندج - دانشگاه كردستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 4 -  روزانه 11416  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  روزانه 11417  بابلسر -دانشگاه مازندران 
لوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيو 12 -  روزانه 11418  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 11419  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 15 -
 روزانه 11420  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 4 -
 روزانه 11421  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 6 -
 روزانه 11422  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 4 -
 روزانه 11423  قزوين - ام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي ام فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 10 -
 روزانه 11424  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 11425  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -

 روزانه 11426  كرمانشاه - دانشگاه رازي  زيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفي 5 -
 روزانه 11427  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
 روزانه 11428  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 10 -
 روزانه 11429  رشت -گيالن دانشگاه  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 11 -
 روزانه 11430  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11431  دانشگاه اراك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 6 -  نوبت دوم 11432  تهران -اه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگ
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11433  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 1 -  نوبت دوم 11434  دانشگاه زنجان
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 3 -  نوبت دوم 11435  دانشگاه سمنان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 11436  تهران - دانشگاه شاهد 
تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و  3 -  نوبت دوم 11437  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 5 -  نوبت دوم 11438  دانشگاه صنعتي شاهرود
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 1 -  نوبت دوم 11439  دانشگاه فردوسي مشهد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 4 -  نوبت دوم 11440  رشت -دانشگاه گيالن 
 نوبت دوم 11441  دانشگاه اراك فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -

 نوبت دوم 11442  تهران - ان) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهر فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 11443  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11444  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 11445  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11446  گاه تهراندانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11447  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11448  دانشگاه زنجان فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11449  انشگاه سمناند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 11450  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
 نوبت دوم 11451  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 11452  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  يولوژي ورزشي كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيز 3 -
 نوبت دوم 11453  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 12 -
منوبت دو 11454  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1 -  

 نوبت دوم 11455  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 11456  بابلسر –دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 4 -
 نوبت دوم 11457  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  نوبت دوم 11458  دانشگاه اروميه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 -  نوبت دوم 11459  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 2 - فقط زن  نوبت دوم 11460  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 2 -  نوبت دوم 11461  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11462  دانشگاه بيرجند
ي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزش 3 -  نوبت دوم 11463  دانشگاه تهران
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11464  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 -  نوبت دوم 11465  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 4 -  نوبت دوم 11466  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 1 -  نوبت دوم 11467  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

يت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعال 3 - فقط مرد  نوبت دوم 11468  دانشگاه قم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   نوبت دوم 11469  دانشگاه قم

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  نوبت دوم 11470  بابلسر -دانشگاه مازندران 
يزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضف 5 -  نوبت دوم 11471  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 11472  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 5 -
 نوبت دوم 11473  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -
 نوبت دوم 11474  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 3 -
 نوبت دوم 11475  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 -
منوبت دو 11476  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -  

 نوبت دوم 11477  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 4 -
 نوبت دوم 11478  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 3 -

 مجازي 11479  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 30 - آموزش محور

 - 10 
ولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و فيزي

 تندرستي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11480  واقع در كرج)

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

 تندرستي
 پرديس خودگردان 11481  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و 

 تندرستي
 پرديس خودگردان 11482  رشت -دانشگاه گيالن 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11484  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -
) فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 -  پرديس خودگردان 11483 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 11485  ي امسال درتهران)صرفاوروديها
 پرديس خودگردان 11486  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11487  زاهدان - گاه سيستان و بلوچستان دانش فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11488  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11489  دانشگاه شيراز زشي كاربرديفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ور 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11490  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11491  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11492  دانشگاه اروميه
حضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي م 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11493  دانشگاه اصفهان

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 
 پرديس خودگردان 11494  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

يولوژي فعاليت ورزشي محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيز 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11495  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11496  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
يولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محضفيز 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11497  سنندج - دانشگاه كردستان 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11498  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پرديس خودگردان 11499  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 15 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 پرديس خودگردان 11500  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني 2 -
 پرديس خودگردان 11501  دانشگاه شيراز يش فيزيولوژي فعاليت ورزشي بالينيفيزيولوژي ورزشي گرا 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 5 -  پرديس خودگردان 11502 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11503  دانشگاه تبريز شفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورز 5 -
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 ) 2مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 11504  كرمانشاه –دانشگاه رازي  ورزشي گرايش تغذيه ورزش فيزيولوژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11505  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11506  رشت -يالن دانشگاه گ فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11507  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 10 -  پيام نور 11508  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 پيام نور 11509  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 10 -
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 20 -  غيرانتفاعي 11510  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
يزيولوژي فعاليت بدني و تندرستيفيزيولوژي ورزشي گرايش ف 20 -  غيرانتفاعي 11511  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 20 -  غيرانتفاعي 11512  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
 غيرانتفاعي 11513  آمل - انشگاه غيرانتفاعي شمال د فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 11514  قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 11515  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 20 -

 غيرانتفاعي 11516  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 11517  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 11518  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  زشي بالينيفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ور 20 -
 غيرانتفاعي 11519  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11520  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11521  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز وژي ورزشي گرايش تغذيه ورزشفيزيول 20 -
 غيرانتفاعي 11522  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -
 غيرانتفاعي 11523  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه ورزش 20 -

 ) 3مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

 روزانه 11524  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 6 -  
 روزانه 11525  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 7 -
 روزانه 11526  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 6 -
 روزانه 11527  بابلسر -دانشگاه مازندران  زشيبيومكانيك ور 5 -
 روزانه 11528  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 12 -
 نوبت دوم 11529  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 2 -
 نوبت دوم 11530  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11531  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11532  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 -
 نوبت دوم 11533  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بيومكانيك ورزشي 5 -

 بيومكانيك ورزشي 7 - 
دان تهران (محل تحصيل پرديس خودگر -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11534  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 11535  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيومكانيك ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11536  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 4علوم ورزشي (كد ضريب مجموعه  -  1106

  - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11537  دانشگاه اراك

 - 15 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11538  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11539  اصفهان دانشگاه

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11540  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11541  دانشگاه تهران

 - 7 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حيحركات اصال
 روزانه 11542  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11543  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11544  دانشگاه شهركرد

 - 12 
شي و حركات اصالحي گرايش شناسي ورزآسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11545  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه 11546  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 10 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
وزانهر 11547  رشت -دانشگاه گيالن   

 - 4 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11548  دانشگاه اراك

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11549  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 روزانه 11550  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه
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 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 6 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 ويژهتربيت بدني 
 روزانه 11551  دانشگاه تهران

 - 10 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
 روزانه 11552  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11553  دانشگاه اراك

 - 5 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 ركات اصالحيح
 نوبت دوم 11554  دانشگاه اروميه

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11555  دانشگاه اصفهان

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11556  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3 
ات اصالحي گرايش شناسي ورزشي و حركآسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11557  دانشگاه تهران

 
- 3 

شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب
 حركات اصالحي

 نوبت دوم 11558  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 12 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11559  انتهر -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 1 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11560  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 11561  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 زشيامدادگر ور
 نوبت دوم 11562  دانشگاه اراك

 - 2 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 نوبت دوم 11563  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11564  دانشگاه تهران

 - 3 
حي گرايش شناسي ورزشي و حركات اصالآسيب

 تربيت بدني ويژه
 نوبت دوم 11565  رشت -دانشگاه گيالن 

 30 - آموزش محور
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 مجازي 11566  دانشگاه تهران

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

 حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11567  ميهدانشگاه ارو

 - 7 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11568  واقع در كرج)

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

 حركات اصالحي
 پرديس خودگردان 11569  رشت -دانشگاه گيالن 

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

 امدادگر ورزشي
 پرديس خودگردان 11570  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 تربيت بدني ويژه
ل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج دانشگاه تهران (مح

 پرديس خودگردان 11571  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

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

 تربيت بدني ويژه
 پرديس خودگردان 11572  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 20 
ايش شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرآسيب

 حركات اصالحي
 پيام نور 11573  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 15 - فقط مرد
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11574  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

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

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11575  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11576  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11577  آمل - غيرانتفاعي شمال دانشگاه 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11578  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11579  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11580  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11581  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
گرايش  شناسي ورزشي و حركات اصالحيآسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11582  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11583  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 حركات اصالحي
 غيرانتفاعي 11584  تبريز -م و فنّاوري شمس موسسه غيرانتفاعي عل
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 ) 4مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
ش شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايآسيب

 امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11585  قزوين –دانشگاه غيرانتفاعي رجا 

 - 20 
شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب

 امدادگر ورزشي
 غيرانتفاعي 11586  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106

بي در ورزشمديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريا 4 -    روزانه 11587  دانشگاه اراك
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 7 - فقط زن  روزانه 11588  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 -  روزانه 11589  دانشگاه تبريز
غل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شا

 وزارت آموزش و پرورش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -  روزانه 11590  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 - محل تحصيل تهران  روزانه 11591  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گرايش مدي 7 -   روزانه 11592  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -   روزانه 11593  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  روزانه 11594  دانشگاه فردوسي مشهد
ش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گراي 20 -   روزانه 11595  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 9 -   روزانه 11596  رشت -دانشگاه گيالن 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -   روزانه 11597  بابلسر -دانشگاه مازندران 

رايش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گ 8 -  روزانه 11598  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 11599  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 6 - 

 روزانه 11600  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11601  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 - 

 روزانه 11602  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 10 -

 - 5 
گرايش مدي ورزشي  ريت اوقات فراغت مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11603  دانشگاه تربيت مدرس

 - 3 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11604  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 7 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
هروزان 11605  دانشگاه صنعتي شاهرود  

 10 - فقط مرد
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11606  دانشگاه قم

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

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11607  دانشگاه قم

 - 3 
گرايش مديريت اوقات فراغت  ورزشي  مديريت 

 هاي تفريحيورزش
 روزانه 11608  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11609  دانشگاه اراك

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11610  دانشگاه اصفهان

 7 - فقط زن
ايش مديريت راهبردي در مديريت ورزشي گر

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11611  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 11 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11612  دانشگاه ايالم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11613  دانشگاه بجنورد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11614  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11615  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 رورشوزارت آموزش و پ

- 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11616  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11617  دانشگاه جهرم

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 رزشيهاي وسازمان
 روزانه 11618  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11619  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11620  دانشگاه شهركرد

 - 6 
ش مديريت راهبردي در مديريت ورزشي گراي

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11621  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11622  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11623  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11624  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   الي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش ع عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
برابر  -مختص كاركنان شاغل مرد ناجا 

شرايط و ضوابط اعالمي در دفترچه راهنماي 
آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امين. 
- 20 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 ي ورزشيهاسازمان

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 
 روزانه 11625  ايران

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11626  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11627  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 روزانه 11628  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 11629  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 15 - 
 روزانه 11630  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 - 

 روزانه 11631  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 6 -
 روزانه 11632  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -

 روزانه 11633  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 - 
 روزانه 11634  رشت –دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 -

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -   نوبت دوم 11635  دانشگاه اراك
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 - فقط زن  نوبت دوم 11636  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -  نوبت دوم 11637  دانشگاه تبريز
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 -  نوبت دوم 11638  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 2 -  نوبت دوم 11639  تهران -شتي دانشگاه شهيد به
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  نوبت دوم 11640  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 3 -  نوبت دوم 11641  رشت -دانشگاه گيالن 

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 1 -   نوبت دوم 11642  بابلسر -اه مازندران دانشگ
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 5 -  نوبت دوم 11643  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 
 نوبت دوم 11644  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 3 -

 نوبت دوم 11645  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي مديريت ورزشي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11646  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 -
 نوبت دوم 11647  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 5 -

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11648  دانشگاه صنعتي شاهرود

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

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11649  دانشگاه قم

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 نوبت دوم 11650  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11651  دانشگاه اراك

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11652  هاندانشگاه اصف

 3 - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11653  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11654  دانشگاه ايالم

 - 1 
ديريت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش م

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11655  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 1 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11656  دانشگاه بيرجند

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11657  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11658  دانشگاه جهرم

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11659  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 3 
در مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11660  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11661  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11662  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11663  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11664  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 4 
 مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در

 هاي ورزشيسازمان
 نوبت دوم 11665  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 نوبت دوم 11666  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 5 -
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 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 11667  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11668  دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -
 نوبت دوم 11669  انشگاه صنعتي شاهرودد مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 8 -
 نوبت دوم 11670  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 3 -

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 40 - آموزش محور  مجازي 11671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 مجازي 11672  دانشگاه تهران يريت اماكن و تأسيسات ورزشيمديريت ورزشي گرايش مد 30 - آموزش محور
 مجازي 11673  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 - يس خودگردانپرد 11674  دانشگاه تبريز  

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 4 - (  پرديس خودگردان 11675 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 - رديس خودگردانپ 11676  تهران -دانشگاه خوارزمي   

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11677  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11679  سنندج - دانشگاه كردستان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  11680  رشت -دانشگاه گيالن   

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 11681  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 پرديس خودگردان 11682  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 12 -

 1 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پرديس خودگردان 11683  بابلسر -دانشگاه مازندران 

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

 هاي ورزشيسازمان
خودگردانپرديس  11684  كرمانشاه - دانشگاه رازي   

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11685  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

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

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11686  رشت -دانشگاه گيالن 

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

 هاي ورزشيسازمان
 پرديس خودگردان 11687  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 پرديس خودگردان 11688  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
) مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -   پرديس خودگردان 11690 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11689  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 4 -
 پرديس خودگردان 11691  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 2 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد

 پرديس خودگردان 11692  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ش مديريت بازاريابي در ورزشمديريت ورزشي گراي 10 -   پيام نور 11693  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 -   پيام نور 11694  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 8 -   پيام نور 11695  واحد ري -استان تهران  دانشگاه پيام نور

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 10 -  پيام نور 11696  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -   پيام نور 11697  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 پيام نور 11698  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 8 - 
 پيام نور 11699  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 - 

 پيام نور 11700  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  و تأسيسات ورزشي مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن 20 -

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11701  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 يهاي تفريحورزش
 پيام نور 11702  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 پيام نور 11703  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11704  تهران جنوب -ان تهران دانشگاه پيام نور است

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11705  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11706  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 پيام نور 11707  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 پيام نور 11708  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 10 - 
 پيام نور 11709  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي ورزشيرايش مديريت رسانهمديريت ورزشي گ 8 - 
 پيام نور 11710  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 10 - 
 پيام نور 11711  مركز كرج -ستان البرز دانشگاه پيام نور ا مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 10 - 
 پيام نور 11712  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 8 - 
 پيام نور 11713  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي 10 - 

ريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزشمدي 20 -  غيرانتفاعي 11714  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11715  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11716  مشهد - ي بينالود موسسه غيرانتفاع
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11717  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11718  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش 20 -  غيرانتفاعي 11719  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد 

 غيرانتفاعي 11720  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 - 
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  صفحه 40 
 

 ) 5مجموعه علوم ورزشي (كد ضريب  -  1106  ادامه

  يحاتتوض
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 11721  جيرفت –موسسه غيرانتفاعي جاويد  مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي 20 -
 غيرانتفاعي 11722  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  يت اماكن و تأسيسات ورزشيمديريت ورزشي گرايش مدير 20 -

 15 - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

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

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

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

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11725  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 هاي تفريحيورزش
 غيرانتفاعي 11726  قوچان -وسسه غيرانتفاعي اترك م

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11727  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
عيغيرانتفا 11728  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال   

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11729  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 

 
- 20 

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 
 هاي ورزشيسازمان

 غيرانتفاعي 11730  تنكابن –موسسه غيرانتفاعي شفق 

 - 20 
يت راهبردي در مديريت ورزشي گرايش مدير

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11731  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11732  رامسر - موسسه غيرانتفاعي كسري 

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 هاي ورزشيسازمان
 غيرانتفاعي 11733  آستانه اشرفيه - وسسه غيرانتفاعي مهر آستان م

 غيرانتفاعي 11734  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  هاي ورزشيمديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه 20 - 
 ) 1تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11735  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 15 -  
 روزانه 11736  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 روزانه 11737  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 

 روزانه 11738  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 -
 روزانه 11739  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستانتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - 
 روزانه 11740  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - 
 روزانه 11741  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - 

دوم نوبت 11742  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 -  

 نوبت دوم 11743  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 4 - 
 نوبت دوم 11744  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 
 نوبت دوم 11745  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 

 نوبت دوم 11746  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اريخ ايران باستانتاريخ گرايش ت 1 -
 نوبت دوم 11747  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 2 - 

 پرديس خودگردان 11748  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11750  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -  
 روزانه 11751  اروميهدانشگاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 -
 روزانه 11752  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -

 روزانه 11753  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  - 12 فقط زن
 روزانه 11754  دانشگاه بيرجند اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  18 -
 روزانه 11755  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11756  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11757  دانشگاه تهران اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11758  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مياسالتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 -
 روزانه 11759  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11760  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  10 -
 روزانه 11761  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 -
 روزانه 11762  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 روزانه 11763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 روزانه 11764  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 روزانه 11765  دانشگاه شيراز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  9 -
 روزانه 11766  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 -
 روزانه 11767  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 روزانه 11768  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مياسالتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 -

 روزانه 11769  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 11770  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11771  ياسوج دانشگاه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 روزانه 11772  دانشگاه يزد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  7 -
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  صفحه 41 
 

 ) 2تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11773  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رايش تاريخ انقالب اسالميتاريخ گ 8 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 11774  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 20 -

 روزانه 11775  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 10 -
 روزانه 11776  گرگان - دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 9 -

 روزانه 11777  سالميپژوهشكده امام خميني(س) و انقالب ا تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11778  دانشگاه اراك اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  14 -
 نوبت دوم 11779  دانشگاه اروميه اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11780  دانشگاه اصفهان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 -

 نوبت دوم 11781  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اسالمين تاريخ گرايش تاريخ ايرا - 4 فقط زن
 نوبت دوم 11782  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 نوبت دوم 11783  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 -
 نوبت دوم 11784  دانشگاه تهران اسالميران تاريخ گرايش تاريخ اي 4 -
 نوبت دوم 11785  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11786  دانشگاه زنجان اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 -
 نوبت دوم 11787  زاهدان - بلوچستان دانشگاه سيستان و  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 -
 نوبت دوم 11788  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 -
 نوبت دوم 11789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  1 -
 نوبت دوم 11790  دانشگاه فردوسي مشهد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 -

 نوبت دوم 11791  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11792  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  6 - 

بت دومنو 11793  دانشگاه ميبد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 11794  ايرانشهر -دانشگاه واليت  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  4 -
 نوبت دوم 11795  دانشگاه ياسوج اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - 
 نوبت دوم 11796  دانشگاه يزد اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  2 - 

 نوبت دوم 11797  قزوين - انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 4 -
 نوبت دوم 11798  گرگان - دانشگاه گلستان  تاريخ گرايش تاريخ انقالب اسالمي 4 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11799  دانشگاه تبريز اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  8 -
 پرديس خودگردان 11800  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  15 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 پرديس خودگردان 11801  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 11802  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  3 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر

 پيام نور 11803  واحد قره آغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11804  مركز اصفهان - ور استان اصفهان دانشگاه پيام ن اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11805  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11806  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 پيام نور 11807  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ ايران تاريخ گرايش  20 - 
 پيام نور 11808  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11809  كز قممر - دانشگاه پيام نور استان قم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11810  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 پيام نور 11811  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 
 پيام نور 11812  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  ياسالمتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 - 

 پيام نور 11813  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -
 پيام نور 11814  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  20 -

 مجازي پيام نور 11815  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11816  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11817  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميريخ ايران تاريخ گرايش تا 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11818  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11819  مركز كرمانشاه - نور استان كرمانشاه دانشگاه پيام  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11820  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11821  رامسر مركز -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11822  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران  40 - آموزش محور

 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11823  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -  
 روزانه 11824  شگاه اصفهاندان تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 - 

 روزانه 11825  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 12 - فقط زن
 روزانه 11826  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11827  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - 
 روزانه 11828  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - 
 روزانه 11829  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10 - 

 روزانه 11830  كرمانشاه - دانشگاه رازي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 -
 روزانه 11831  زاهدان - سيستان و بلوچستان دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10 -
 روزانه 11832  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 روزانه 11833  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 6 -
 روزانه 11834  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 روزانه 11835  بابلسر -دانشگاه مازندران  اريخ اسالمتاريخ گرايش ت 9 -
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 ) 3تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 11836  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ اسالم 8 - 
 روزانه 11837  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 - 
 روزانه 11838  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 19 - 
 روزانه 11839  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 7 - 

شناسيك آرشيوي و نسخهتاريخ گرايش اسناد و مدار 4 -  روزانه 11840  دانشگاه تهران
 روزانه 11841  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 روزانه 11842  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 8 -
 روزانه 11843  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -
 روزانه 11844  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 -
 روزانه 11845  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 8 -
 روزانه 11846  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -
 روزانه 11847  گاه فردوسي مشهددانش تاريخ گرايش تاريخ تشيع 7 -
 روزانه 11848  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 6 -
 روزانه 11849  دانشگاه نيشابور تاريخ گرايش تاريخ تشيع 7 -

 نوبت دوم 11850  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ اسالم 14 - 
 نوبت دوم 11851  اندانشگاه اصفه تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 - 

 نوبت دوم 11852  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11853  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 2 -
منوبت دو 11854  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ اسالم 4 -  

 نوبت دوم 11855  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 -
 نوبت دوم 11856  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 1 -
 نوبت دوم 11857  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 -
 نوبت دوم 11858  انشگاه ياسوجد تاريخ گرايش تاريخ اسالم 3 -
 نوبت دوم 11859  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 4 -
 نوبت دوم 11860  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 7 -
شناسيتاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه 4 -  نوبت دوم 11861  دانشگاه تهران
 نوبت دوم 11862  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 نوبت دوم 11863  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 4 -
 نوبت دوم 11864  دانشگاه ايالم تاريخ گرايش تاريخ تشيع 5 -
 نوبت دوم 11865  تبريزدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 4 -

 نوبت دوم 11866  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 - 
 نوبت دوم 11867  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ تشيع 2 -
 نوبت دوم 11868  خرم آباد -دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 3 -
 نوبت دوم 11869  دانشگاه نيشابور عتاريخ گرايش تاريخ تشي 3 -

آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي 11870  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي 11871  قم -ه) موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ر تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -

 پرديس خودگردان 11872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11873  مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
 پيام نور 11874  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اسالمتاريخ گرايش تاريخ  10 -
 پيام نور 11875  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 -
 پيام نور 11876  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 20 -
 پيام نور 11877  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11878  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11879  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11880  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11881  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 20 -
 پيام نور 11882  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 10 -

 مجازي پيام نور 11883  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11884  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11885  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  اريخ تشيعتاريخ گرايش ت 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 11886  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  تاريخ گرايش تاريخ تشيع 40 - آموزش محور

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 انتهاي دفترچهشرايط در 
 غيرانتفاعي 11887  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 7 -

 غيرانتفاعي 11888  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي تاريخ گرايش تاريخ اسالم 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 11889  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  يخ تشيعتاريخ گرايش مطالعات تار 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه   مجازي غيرانتفاعي 11890  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تاريخ گرايش مطالعات تاريخ تشيع 20 -

 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107

 روزانه 11891  دانشگاه تبريز هانتاريخ گرايش تاريخ عمومي ج 7 -  
 روزانه 11892  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 8 -
 روزانه 11893  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 -
 روزانه 11894  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 4 -
 نوبت دوم 11895  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 -
 نوبت دوم 11896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 1 -
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 ) 4تاريخ (كد ضريب  - 1107  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11897  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 7 -

دگردانپرديس خو 11898  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 ) 1مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11899  دانشگاه تهران شناسيمردم 6 -  
 روزانه 11900  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيمردم 4 -
 روزانه 11901  دانشگاه يزد شناسيمردم 6 -
 نوبت دوم 11902  دانشگاه تهران شناسيمردم 4 -
 نوبت دوم 11903  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان شناسيمردم 2 -
 نوبت دوم 11904  دانشگاه يزد شناسيمردم 2 -

 ) 2مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11905  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجمعيت 4 -  
 روزانه 11906  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 7 -
 روزانه 11907  زدانشگاه شيرا شناسيجمعيت 6 -
 روزانه 11908  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 8 -
 روزانه 11909  دانشگاه يزد شناسيجمعيت 6 -
 نوبت دوم 11910  دانشگاه تهران شناسيجمعيت 3 -
 نوبت دوم 11911  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجمعيت 6 -
 نوبت دوم 11912  يزد دانشگاه شناسيجمعيت 2 -

 پرديس خودگردان 11913  دانشگاه شيراز شناسيجمعيت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 11914  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسيجمعيت 20 - 

 ) 3مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11915  بروجرد - ه آيت اله بروجردي دانشگا شناسيجامعه 17 -  
 روزانه 11916  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 6 - 

 روزانه 11917  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيجامعه - 9 فقط زن
 روزانه 11918  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيجامعه 4 - 
 روزانه 11919  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11920  دانشگاه تربيت مدرس شناسيجامعه 5 - 
 روزانه 11921  دانشگاه تهران شناسيجامعه 6 - 
 روزانه 11922  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيجامعه 10 - 

 روزانه 11923  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسيجامعه 9 -
 روزانه 11924  زاهدان - گاه سيستان و بلوچستان دانش شناسيجامعه 12 -

 روزانه 11925  تهران - دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11926  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 7 -
 روزانه 11927  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيجامعه 9 -
 روزانه 11928  نشگاه شيرازدا شناسيجامعه 13 -
 روزانه 11929  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11930  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيجامعه 15 -
 روزانه 11931  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11932  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 5 -
 روزانه 11933  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 12 -
 روزانه 11934  دانشگاه يزد شناسيجامعه 6 -
 روزانه 11935  كرمانشاه - دانشگاه رازي  جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 -

 روزانه 11936  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 14 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 11937  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي جامعه شناسي انقالب اسالمي 5 - تهاي دفترچهشرايط در ان

 نوبت دوم 11938  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11939  دانشگاه اصفهان شناسيجامعه 3 -

 نوبت دوم 11940  تهران - خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه  شناسيجامعه - 3 فقط زن
 نوبت دوم 11941  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11942  دانشگاه تهران شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11943  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيجامعه 4 -

 نوبت دوم 11944  تهران - دانشگاه شاهد  شناسيجامعه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 11945  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيجامعه 2 -
 نوبت دوم 11946  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيجامعه 8 -

 نوبت دوم 11947  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيجامعه - 12
 نوبت دوم 11948  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيجامعه 4 -
 نوبت دوم 11949  دانشگاه ياسوج شناسيجامعه 3 -
 نوبت دوم 11950  دانشگاه يزد شناسيجامعه 2 -

 نوبت دوم 11951  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز يس خودگردانپرد 11952  دانشگاه تبريز شناسيجامعه 6 -  

) شناسيجامعه 6 -  پرديس خودگردان 11953 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسيجامعه 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 11954  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  صفحه 44 
 

 ) 3كد ضريب مجموعه علوم اجتماعي ( - 1108  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 شناسيجامعه 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11955  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 11956  دانشگاه شيراز شناسيجامعه 13 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 11957  تهران - دانشگاه شاهد  جامعه شناسي انقالب اسالمي 10 -

 پيام نور 11958  ان غربتهر -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11959  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11960  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيجامعه 20 -
م نورپيا 11961  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  شناسيجامعه 20 -  

 پيام نور 11962  مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شناسيجامعه 20 - 
 پيام نور 11963  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسيجامعه 20 -
 پيام نور 11964  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسيجامعه 20 -

 پيام نور 26450  مركز آبادان –نور استان خوزستان دانشگاه پيام  يشناسجامعه 20 - 
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 11965  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  شناسيجامعه 7 -

 غيرانتفاعي 11966  آبيك -اه غيرانتفاعي دانش البرز دانشگ شناسيجامعه 20 -
 غيرانتفاعي 11967  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  شناسيجامعه 20 -

 ) 4مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108
 روزانه 11968  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 12 -  فقط زن

 روزانه 11969  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  جتماعيپژوهش علوم ا 4 -
 روزانه 11970  دانشگاه بيرجند پژوهش علوم اجتماعي 9 -
 روزانه 11971  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11972  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11973  ارسبزو - دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 8 -
 روزانه 11974  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  پژوهش علوم اجتماعي 10 -
 روزانه 11975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 7 -
 روزانه 11976  دانشگاه فردوسي مشهد پژوهش علوم اجتماعي 6 -
 روزانه 11977  بابلسر -ران دانشگاه مازند پژوهش علوم اجتماعي 5 -
 روزانه 11978  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 12 -
 روزانه 11979  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 14 -

 نوبت دوم 11980  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش علوم اجتماعي 4 - فقط زن
 نوبت دوم 11981  دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11982  دانشگاه تهران پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11983  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11985  وسي مشهددانشگاه فرد پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11986  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش علوم اجتماعي 4 -
 نوبت دوم 11987  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  پژوهش علوم اجتماعي 2 -
 نوبت دوم 11988  دانشگاه يزد پژوهش علوم اجتماعي 5 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 11989  دانشگاه تبريز وهش علوم اجتماعيپژ 6 -

 پژوهش علوم اجتماعي 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 11990  واقع در كرج)

 غيرانتفاعي 11991  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  پژوهش علوم اجتماعي 20 -
 غيرانتفاعي 11992  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  لوم اجتماعيپژوهش ع 20 -
 غيرانتفاعي 11993  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  پژوهش علوم اجتماعي 20 -

 ) 5مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11994  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 5 -  
 روزانه 11995  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ماعياجتريزي رفاه برنامه 12 -
 نوبت دوم 11996  دانشگاه تهران اجتماعيريزي رفاه برنامه 4 -
 نوبت دوم 11997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعيريزي رفاه برنامه 8 -
 پيام نور 11998  مركز بوكان - بي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غر اجتماعيريزي رفاه برنامه 20 -

 ) 6مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 11999  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 10 -  
 روزانه 12000  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مطالعات فرهنگي 8 -

 روزانه 12001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 12 - 
 روزانه 12002  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 6 - ل تحصيل پرديس خواهرانمح -فقط زن 

 روزانه 12003  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 7 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 12004  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 20 -
 نوبت دوم 12005  دانشگاه ايالم مطالعات فرهنگي 5 -

 نوبت دوم 12006  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي 8 - 
 نوبت دوم 12007  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
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  صفحه 45 
 

 ) 6د ضريب مجموعه علوم اجتماعي (ك - 1108  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 12008  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 5 -
 مجازي 12009  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - آموزش محور
 مجازي 12010  دانشگاه كاشان مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -  آموزش محور

 پيام نور 12011  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مطالعات فرهنگي 20 -
 پيام نور 12012  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مطالعات فرهنگي 20 -

 غيرانتفاعي 12013  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ت فرهنگيمطالعا 20 - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
 غيرانتفاعي 12014  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مطالعات فرهنگي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12015  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت راهبردي فرهنگ 7 -

 ) 7مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12016  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 6 -  
 روزانه 12017  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 8 -
 روزانه 12018  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 -
 نوبت دوم 12019  دانشگاه تهران مطالعات جوانان 4 -
 نوبت دوم 12020  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات جوانان 6 -
 نوبت دوم 12021  بابلسر -دانشگاه مازندران  مطالعات جوانان 5 -
 غيرانتفاعي 12022  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مطالعات اوقات فراغت گرايش مديريت 20 -

 ) 8مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12023  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 5 -  
 روزانه 12024  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايريزي توسعه منطقهبرنامه 12 - 

 روزانه 12025  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 7 - فقط زن
 روزانه 12026  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 -

 روزانه 12027  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 نوبت دوم 12028  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال ايريزي توسعه منطقهبرنامه 8 - 

 نوبت دوم 12029  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  توسعه محلي گرايش شهري 3 - فقط زن
 نوبت دوم 12030  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش شهري 4 -

 نوبت دوم 12031  دانشگاه تهران توسعه محلي گرايش روستايي 4 - 
 پرديس خودگردان 12032  دانشگاه شيراز ايريزي توسعه منطقهبرنامه 5 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 غيرانتفاعي 12033  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گردشگري مذهبي 20 - 
 غيرانتفاعي 12034  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  گردشگري مذهبي 20 -

 غيرانتفاعي 12035  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  هبيگردشگري مذ 20 - 
 ) 9مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12036  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 -  
 نوبت دوم 12037  دانشگاه تهران ريزي گردشگريبرنامه 4 - 
 غيرانتفاعي 12038  ايالم -ر موسسه غيرانتفاعي باخت ريزي گردشگريبرنامه 20 - 

 ) 10مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12039  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 -  
 نوبت دوم 12040  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين 4 - 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط
 غيرانتفاعي 12041  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين 10 -

 ) 11مجموعه علوم اجتماعي (كد ضريب  - 1108

 روزانه 12042  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 7 -  
 نوبت دوم 12043  دانشگاه تهران فلسفه علوم اجتماعي 4 - 

 ) 1هاي باستاني ايران (كد ضريب زبان - 1109

 روزانه 12044  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 2 -  
 روزانه 12045  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 - 
 روزانه 12046  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 7 - 

 روزانه 12047  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان هاي باستاني ايرانزبان 7 -
 روزانه 12048  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 5 -

 روزانه 12049  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 12 - 
 روزانه 12050  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 

 روزانه 12051  ايرانشهر -دانشگاه واليت  تاني ايرانهاي باسزبان 10 -
 نوبت دوم 12052  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  هاي باستاني ايرانزبان 1 -

 نوبت دوم 12053  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 5 - 
 نوبت دوم 12054  دانشگاه تهران هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

 نوبت دوم 12055  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ني ايرانهاي باستازبان 5 -
 نوبت دوم 12056  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي باستاني ايرانزبان 2 -

 نوبت دوم 12057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاي باستاني ايرانزبان 10 - 
 نوبت دوم 12058  ايرانشهر -دانشگاه واليت  هاي باستاني ايرانزبان 5 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12059  دانشگاه تبريز هاي باستاني ايرانزبان 7 -
 پرديس خودگردان 12060  دانشگاه شيراز هاي باستاني ايرانزبان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 46 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 12061  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 6 -  
 روزانه 12062  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 10 - فقط زن

 همگانيشناسي زبان 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 12063  شعبه اروميه)

 روزانه 12064  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 11 - 
 روزانه 12065  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  همگانيشناسي زبان 6 - 

 روزانه 12066  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 14 -
 روزانه 12067  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 10 -

 روزانه 12068  دانشگاه تربيت مدرس همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12069  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 7 - 

 روزانه 12070  دانشگاه جهرم همگانيشناسي زبان 7 -
 روزانه 12071  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 9 -

 روزانه 12072  كرمانشاه - دانشگاه رازي  همگانيشناسي زبان 6 - 
 روزانه 12073  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 14 - 

 روزانه 12074  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  يهمگانشناسي زبان 6 -
 روزانه 12075  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 6 -

 روزانه 12076  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 5 - 
 روزانه 12077  دانشگاه شيراز همگانيشناسي زبان 10 - 

 روزانه 12078  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  يهمگانشناسي زبان 8 -
 روزانه 12079  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 9 -

 روزانه 12080  سنندج - دانشگاه كردستان  همگانيشناسي زبان 18 - 
 روزانه 12081  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 9 - 

 روزانه 12082  اردبيل - اه محقق اردبيلي دانشگ همگانيشناسي زبان 10 -
 روزانه 12083  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  همگانيشناسي زبان 5 -

 روزانه 12084  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 10 - 
 نوبت دوم 12085  دانشگاه اصفهان همگانيشناسي زبان 3 - 

 نوبت دوم 12086  تهران - هرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الز همگانيشناسي زبان 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12087  تهران (محل تحصيل شعبه اروميه) -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  همگانيشناسي زبان 6 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12088  دانشگاه ايالم همگانيشناسي زبان 4 - 
 نوبت دوم 12089  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مگانيهشناسي زبان 3 - 

 نوبت دوم 12090  دانشگاه بيرجند همگانيشناسي زبان 2 -
 نوبت دوم 12091  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  همگانيشناسي زبان 5 -

 نوبت دوم 12092  دانشگاه تهران همگانيشناسي زبان 7 - 
 نوبت دوم 12093  دانشگاه جهرم همگانيي شناسزبان 4 - 

 نوبت دوم 12094  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار همگانيشناسي زبان 6 -
 نوبت دوم 12095  دانشگاه سمنان همگانيشناسي زبان 7 -

 نوبت دوم 12096  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  همگانيشناسي زبان 2 - 
 نوبت دوم 12097  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  همگانيشناسي زبان 4 - 

 نوبت دوم 12098  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  همگانيشناسي زبان 2 -
 نوبت دوم 12099  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 8 -

 نوبت دوم 12100  دانشگاه فردوسي مشهد همگانيشناسي زبان 3 - 
 نوبت دوم 12101  رشت -دانشگاه گيالن  همگانيشناسي زبان 4 - 

 نوبت دوم 12102  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  همگانيشناسي زبان 3 -
 نوبت دوم 12103  دانشگاه ياسوج همگانيشناسي زبان 5 -

 پرديس خودگردان 12104  كرمان -نر دانشگاه شهيد باه همگانيشناسي زبان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12105  دانشگاه شيراز همگانيشناسي زبان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 
شرايط در  - ) كشور روسيه MSLUمسكو(

 انتهاي دفترچه
 مشترك 12106  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  همگانيشناسي زبان 6 -

 پيام نور 12107  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12108  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12109  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12110  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12111  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12112  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12113  مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12114  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12115  واحد چناران - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12116  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12117  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 20 -

 پيام نور 12118  ز قزوينمرك - دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 20 - 
 پيام نور 12119  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  همگانيشناسي زبان 20 - 

 پيام نور 12120  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  همگانيشناسي زبان 20 -
 پيام نور 12121  كز مهريزمر - دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 20 -

 مجازي پيام نور 12122  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12123  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
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  صفحه 47 
 

 ) 1(كد ضريب  شناسيمجموعه زبان - 1110  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 12124  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12125  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12126  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12127  مركز مشهد - وي دانشگاه پيام نور استان خراسان رض همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12128  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12129  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12130  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12131  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12132  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  همگانيشناسي زبان 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12133  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  همگانيشناسي زبان 20 -
 ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

 روزانه 12134  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 -  
 روزانه 12135  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانزبازبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 10 فقط زن

 روزانه 12136  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 8 - 
 روزانه 12137  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 7 - 

 روزانه 12138  دانشگاه سمنان زبانانرسي به غيرفارسي زبان فا آموزش 14 -
 روزانه 12139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - 
 روزانه 12140  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 10 - 
 روزانه 12141  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نزبانازبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 روزانه 12142  دانشگاه فردوسي مشهد زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 9 -
 نوبت دوم 12143  دانشگاه اصفهان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 -

 نوبت دوم 12144  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش - 5 فقط زن
 نوبت دوم 12145  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 2 - 

 نوبت دوم 12146  دانشگاه تهران زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 -
 نوبت دوم 12147  دانشگاه سمنان زبانانسي به غيرفارسي زبان فار آموزش 10 - 
 نوبت دوم 12148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 1 - 
 نوبت دوم 12149  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 6 - 

 نوبت دوم 12150  دانشگاه فردوسي مشهد زباناني به غيرفارسي زبان فارس آموزش 3 -
 پرديس خودگردان 12151  دانشگاه سمنان زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12152  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12153  دانشگاه شيراز زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12154  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 20 -
 مجازي پيام نور 12155  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 40 - وزش محورآم

 مجازي غيرانتفاعي 12156  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - ي دفترچه توضيحات در انتها

 فقط زن - محور 
 مجازي غيرانتفاعي 12157  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  زبانانزبان فارسي به غيرفارسي  آموزش 30 -

 ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه زبان - 1110

 روزانه 12158  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 5 -  
 روزانه 12159  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 7 - ون نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فن

اين دوره ميان رشته اي زبان شناسي 
رايانشي ،مشتمل بربرنامه نويسي و تحليل 
داده مي باشد.لذا الزم است داوطلبان به 

 علوم رياضي و رايانه آشناباشند.

وزانهر 12160  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شناسي رايانشيزبان 8 -  

 نوبت دوم 12161  دانشگاه اصفهان شناسي رايانشيزبان 2 - 
 نوبت دوم 12162  دانشگاه تهران شناسي رايانشيزبان 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 غيرانتفاعي 12163  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  شناسي رايانشيزبان 20 - 
 ) 4ب شناسي (كد ضريمجموعه زبان - 1110

 روزانه 12164  تهران - پژوهشكده مطالعات واژه گزيني  شناسيگزيني و اصطالحواژه 5 -  شرايط در انتهاي دفترچه
 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12165  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 18 -  
 روزانه 12166  اصفهان دانشگاه علوم قرآن و حديث 4 - 

 روزانه 12167  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث 11 - فقط زن
 روزانه 12168  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12169  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12170  قزوين - لمللي امام خميني (ره ) دانشگاه بين ا علوم قرآن و حديث 10 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12171  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم قرآن و حديث 5 -

 روزانه 12172  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث 5 - 
 روزانه 12173  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) علوم قرآن و حديث 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12174  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 7 -

 روزانه 12175  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 12176  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 12177  كرمانشاه - دانشگاه رازي  علوم قرآن و حديث 6 - 
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  صفحه 48 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل يشعنوان رشته / گرا نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 12178  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12179  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12180  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يثعلوم قرآن و حد 11 - 
 روزانه 12181  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث 7 - 

 روزانه 12182  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12183  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث 10 -

 روزانه 12184  تهران -نشگاه عالمه طباطبايي دا علوم قرآن و حديث 12 - 
 علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12185  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
و امور  سازمان اوقاف - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12186  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 روزانه 12187  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 10 - 
 روزانه 12188  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد

 روزانه 12189  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12191  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 - 

 روزانه 12190  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 5 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 روزانه 12192  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 18 -

 روزانه 12193  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12194  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 4 - 
 روزانه 12195  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 12 - 

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

 روزانه 12196  قاني قماله طالپرديس آيت - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12197  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -

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

 روزانه 12198  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث 15 -
 روزانه 12199  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  علوم قرآن و حديث 20 - فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 

 نوبت دوم 12200  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث 12 - 
 نوبت دوم 12201  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 4 -

 نوبت دوم 12202  تهران - يژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (و علوم قرآن و حديث 4 - فقط زن
 نوبت دوم 12203  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12204  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث 2 - 

 نوبت دوم 12205  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم قرآن و حديث 5 -
 نوبت دوم 12206  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ثعلوم قرآن و حدي 5 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12207  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12208  ي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فاراب علوم قرآن و حديث 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12209  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم قرآن و حديث 1 - 
 نوبت دوم 12210  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 12211  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث 3 -
 نوبت دوم 12212  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 6 - دفترچه شرايط در انتهاي

 نوبت دوم 12213  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم قرآن و حديث 6 - 
 نوبت دوم 12214  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  علوم قرآن و حديث 4 -
 نوبت دوم 12215  انتهر -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم قرآن و حديث 12 -

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12216  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن و حديث 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12217  يل دانشكده علوم قرآني ميبد)خيريه (محل تحص

 نوبت دوم 12218  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث 5 - 
 نوبت دوم 12219  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 2 - فقط مرد

 نوبت دوم 12220  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12222  دانشگاه كاشان حديث علوم قرآن و 3 -

 نوبت دوم 12221  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
 نوبت دوم 12223  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 8 - 

ومنوبت د 12224  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 12225  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  علوم قرآن و حديث 1 -
 نوبت دوم 12226  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث 3 - 

 پرديس خودگردان 12227  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12228  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  م قرآن و حديثعلو 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12229  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث 10 -
 پرديس خودگردان 12230  اهواز - شهيد چمران دانشگاه  علوم قرآن و حديث 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12231  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12232  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12233  مركز مهاباد - انشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي د علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12234  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 -

 پيام نور 12235  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 20 - 
 پيام نور 12236  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  حديثعلوم قرآن و  20 - 



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 49 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پيام نور 12237  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12238  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12239  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12240  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12241  مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم قرآن و حديث 20 -
رپيام نو 12242  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علوم قرآن و حديث 20 -  

 پيام نور 12243  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12244  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12245  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12246  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12247  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12248  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12249  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12250  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -
 پيام نور 12251  مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 20 -

 مجازي پيام نور 12252  مركز مهاباد - نور استان آذربايجان غربي  دانشگاه پيام علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12253  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 12254  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12255  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12256  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12257  مركز اهواز -تان خوزستان دانشگاه پيام نور اس علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12258  مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12259  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12260  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12261  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
يام نورمجازي پ 12262  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 12263  مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد  علوم قرآن و حديث 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 12264  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  علوم قرآن و حديث 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12265  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12266  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  علوم قرآن و حديث 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12267  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 10 - محل تحصيل واحد قم

 حديث علوم قرآن و 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12268  شهر ري)

 غيرانتفاعي 12269  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12270  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان ثعلوم قرآن و حدي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12271  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12272  يرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد دزفول)دانشكده غ علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12273  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12274  اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) دانشكده غيرانتفاعي علوم قرآن و حديث 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12275  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد دزفول) علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12276  ل الدين (محل تحصيل واحد قم)دانشكده غيرانتفاعي اصو علوم قرآن و حديث 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 علوم قرآن و حديث 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 12277  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12278  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  علوم قرآن و حديث 20 -
 غيرانتفاعي 12279  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  علوم قرآن و حديث 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 12280  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم قرآن و حديث 30 - آموزش محور
 ) 2حديث (كد ضريب  مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و - 1111

 علوم قرآن 10 -  فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12281  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12282  آني تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قر

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12283  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12284  صيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)خيريه (محل تح

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12285  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12286  ه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)خيري

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12287  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
ور سازمان اوقاف و ام - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12288  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12289  خيريه
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  صفحه 50 
 

 ) 2يب مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضر - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12290  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12291  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12292  تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني 

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12293  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12294  ل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (محل تحصي

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12295  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12296  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد) خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12297  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 علوم قرآن 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و امور  - عارف قرآن كريم دانشگاه علوم و م
 روزانه 12298  خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12299  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
اوقاف و امور سازمان  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12300  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12301  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12304  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12305  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - كريم  دانشگاه علوم و معارف قرآن

 روزانه 12306  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12302  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - ارف قرآن كريم دانشگاه علوم و مع

 روزانه 12303  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 روزانه 12307  دانشگاه يزد علوم قرآن 6 - 
 روزانه 12308  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 7 - 

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12309  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12310  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - رآن كريم دانشگاه علوم و معارف ق

 نوبت دوم 12311  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12312  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12322  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12323  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12324  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12325  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12326  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12327  خيريه

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12313  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12314  ني تهران)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآ

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12315  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12316  حل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (م

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12317  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
امور  سازمان اوقاف و - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12318  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)
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  صفحه 51 
 

 ) 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12319  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 علوم قرآن 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12320  ريهخي

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12321  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12330  ه علوم قرآني زابل)خيريه (محل تحصيل دانشكد

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12331  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12328  حصيل دانشكده علوم قرآني مالير)خيريه (محل ت

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12329  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير)

 علوم قرآن 10 - فقط زن
 سازمان اوقاف و امور - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12332  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12333  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي)

 علوم قرآن 10 - فقط مرد
قاف و امور سازمان او - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12334  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 نوبت دوم 12335  دانشگاه يزد علوم قرآن 2 -
 نوبت دوم 12336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 2 -

 مجازي 12337  قم -هشي امام خميني(ره) موسسه آموزشي و پژو علوم قرآن 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 12338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم قرآني گرايش اعجاز 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12342  اصفهان دانشگاه علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 7 -  
 روزانه 12343  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 5 -
 روزانه 12344  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 12 -

 روزانه 12345  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط مرد
 روزانه 12346  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12347  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 6 -

 روزانه 12348  هدانزا - دانشگاه سيستان و بلوچستان  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 -
 روزانه 12349  دانشگاه قم البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - فقط مرد

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 

 روزانه 12350  قم

 روزانه 12351  دانشگاه اصفهان ت فردي و اجتماعيالبالغه گرايش اخالق و تربينهج 6 -
 روزانه 12352  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 8 -
 روزانه 12353  دانشگاه كاشان البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 6 -
 روزانه 12354  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  يش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه گرانهج 6 -
 روزانه 12355  دانشگاه يزد البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 6 -
 روزانه 12356  دانشگاه بيرجند الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 -
 روزانه 12357  دانشگاه كاشان لدين و معارف علوياالبالغه گرايش اصولنهج 6 -
 روزانه 12358  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 11 -

 روزانه 12359  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12360  دانشگاه اصفهان تصاد اسالميعلوم حديث گرايش اق 3 -
 نوبت دوم 12361  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 -
 نوبت دوم 12362  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 -

 نوبت دوم 12363  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 12364  دانشگاه قم علوم حديث گرايش تفسير اثري 2 - فقط زن - وضيحات در انتهاي دفترچه ت

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12365  دانشگاه تهران البالغهعلوم حديث گرايش نهج 4 -

 نوبت دوم 12366  زاهدان - شگاه سيستان و بلوچستان دان البالغهعلوم حديث گرايش نهج 3 -
 نوبت دوم 12367  دانشگاه قم البالغهعلوم حديث گرايش نهج 2 - فقط مرد

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 12368  قم

 نوبت دوم 12369  دانشگاه اصفهان البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 3 -
 نوبت دوم 12370  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 2 -
 نوبت دوم 12371  ندانشگاه كاشا البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 4 -
 نوبت دوم 12372  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 1 -
 نوبت دوم 12373  دانشگاه يزد البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 2 -
 نوبت دوم 12374  دانشگاه كاشان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 4 -
 نوبت دوم 12375  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 3 -
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  صفحه 52 
 

 ) 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 نوبت دوم 12376  دانشگاه ميبد الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 12377  خرم آباد -دانشگاه لرستان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12378  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12379  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12380  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  غه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالنهج 20 -
 پيام نور 12381  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12382  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  ماعيالبالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتنهج 10 -
 پيام نور 12383  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعينهج 10 -
 پيام نور 12384  نمركز كاشا - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12385  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12386  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 20 -
 پيام نور 12387  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  ش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه گراينهج 10 -
 پيام نور 12388  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12389  مركز تفت - ور استان يزد دانشگاه پيام ن البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 10 -
 پيام نور 12390  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12391  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12392  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 پيام نور 12393  واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
 پيام نور 12394  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 پيام نور 12395  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -
م نورپيا 12396  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 -  

 پيام نور 12397  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 20 -
 مجازي پيام نور 12398  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12399  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  الدين و معارف علويبالغه گرايش اصولالنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12400  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12401  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  لدين و معارف علوياالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12402  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12403  قم - اه غيرانتفاعي قرآن و حديث دانشگ علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 12404  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - محل تحصيل واحد قم

 علوم حديث گرايش تفسير اثري 10 - فقط زن
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12405  مشهد)
 غيرانتفاعي 12406  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12407  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12408  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان علوم حديث گرايش تفسير اثري 20 -
 غيرانتفاعي 12409  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 - محل تحصيل واحد قم

 البالغهعلوم حديث گرايش نهج 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - فاعي قرآن و حديث دانشگاه غيرانت

 غيرانتفاعي 12410  شهر ري)

 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12411  شهر ري)
 غيرانتفاعي 12412  قم -ويژه خواهران) موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء ( علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12413  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش اخالق 10 - محل تحصيل واحد قم
 غيرانتفاعي 12414  صفهاندانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) ا الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12415  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان الدين و معارف علويالبالغه گرايش اصولنهج 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 البالغهعلوم و معارف نهج 20 - 
قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 

 غيرانتفاعي 12416  ري)شهر 
 غيرانتفاعي 12417  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم و معارف نهج 20 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 26460  قم (محل تحصيل واحد مشهد) –دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث   البالغهعلوم حديث گرايش نهج 10 -  فقط زن
 مجازي غيرانتفاعي 12418  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  علوم حديث گرايش تفسير اثري 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12419  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم حديث گرايش نهج 30 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 12420  قم - رآن و حديث دانشگاه غيرانتفاعي ق علوم حديث گرايش كالم و عقايد 30 - آموزش محور

 مجازي غيرانتفاعي 12421  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  البالغه گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عمومينهج 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي غيرانتفاعي 12422  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  و حقوق عمومي البالغه گرايش اجتماعي سياسينهج 30 - فقط زن - محور 
 مجازي غيرانتفاعي 12423  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  البالغهعلوم و معارف نهج 40 - آموزش محور

 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111

 روزانه 12424  دانشگاه اصفهان و علوم قرآنتفسير  4 -  
 روزانه 12425  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط مرد

 روزانه 12426  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12427  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12428  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تفسير قرآن مجيد 10 -
 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12442  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه 12443  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12446  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 مجيد تفسير قرآن 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12444  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)
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 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12445  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - م دانشگاه علوم و معارف قرآن كري

 روزانه 12430  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12431  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - م و معارف قرآن كريم دانشگاه علو

 روزانه 12432  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12433  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 آن مجيدتفسير قر 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12434  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 تفسير قرآن مجيد 10 - قرآني قم

سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 12435  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - زنفقط 
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12436  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12437  مل)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آ

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12438  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12439  دانشكده علوم قرآني شيراز)خيريه (محل تحصيل 

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12440  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه 12441  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 12429  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 روزانه 12447  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد 6 - 
 نوبت دوم 12448  دانشگاه اصفهان علوم قرآن تفسير و 4 - 

 نوبت دوم 12449  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 2 - فقط مرد
 نوبت دوم 12450  دانشگاه قم تفسير و علوم قرآن 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
منوبت دو 12451  دانشگاه ميبد تفسير و علوم قرآن 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12459  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 نوبت دوم 12460  م قرآني آمل)خيريه (محل تحصيل دانشكده علو

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12461  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12462  ه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)خيري

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12463  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12457  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط زن 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12458  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - و معارف قرآن كريم دانشگاه علوم 

 نوبت دوم 12452  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12453  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل)

 رآن مجيدتفسير ق 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12454  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

ومنوبت د 12455  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)  

محل تحصيل دانشكده علوم  -فقط مرد 
 قرآني قم

 تفسير قرآن مجيد 10 -
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12456  خيريه

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12466  ني زاهدان)خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآ

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12467  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12468  (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)خيريه 

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12469  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل)

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
زمان اوقاف و امور سا - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12464  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد)
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 ) 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن و حديث (كد ضريب  - 1111  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 تفسير قرآن مجيد 10 - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  - دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 نوبت دوم 12465  خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه)
 نوبت دوم 12470  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد 2 -

 غيرانتفاعي 12471  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان ر و علوم قرآنتفسي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12472  قم - موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  تفسير و علوم قرآن 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12473  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 12474  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  تفسير و علوم قرآن 20 -

 غيرانتفاعي 12475  قم -موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  تفسير و علوم قرآن 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26418  قم (محل تحصيل واحد قم) –عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 20 -  
 غيرانتفاعي 26419  قم (محل تحصيل واحد شهرري) –دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث   علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 26420  قم  –و حديث  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن  علوم و معارف قرآن گرايش تفسير اجتماعي 40 -  آموزش محور
 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112

 روزانه 12476  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  فقه و مباني حقوق اسالمي 11 -  
 روزانه 12477  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 

 روزانه 12478  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اني حقوق اسالميفقه و مب 14 - فقط زن
 روزانه 12479  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12480  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12481  قزوين - ني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خمي فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12482  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12483  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12484  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ق اسالميفقه و مباني حقو 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12485  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 
 روزانه 12486  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - 
زانهرو 12487  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 8 -   

 روزانه 12488  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12489  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فقه و مباني حقوق اسالمي 11 - 
 روزانه 12490  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 
 روزانه 12491  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - 

 روزانه 12492  دانشگاه شيراز فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - 
 روزانه 12493  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 
 روزانه 12494  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 17 - 

 روزانه 12495  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط مرد
 روزانه 12496  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12497  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 13 - 
 روزانه 12498  دانشگاه ميبد ق اسالميفقه و مباني حقو 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12499  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - 
 روزانه 12500  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 12501  پرديس شهيد رجايي اروميه - هنگيان دانشگاه فر فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 12502  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12503  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - 
 روزانه 12504  تهران -نشگاه شهيد مطهري دا فقه و حقوق خانواده 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 روزانه 12505  تهران - دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 7 - در انتهاي دفترچه

 - برنامه درسي خاص دانشگاه شهيد مطهري 
 روزانه 12506  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 روزانه 12507  تهران - دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 7 - در انتهاي دفترچه

 - برنامه درسي خاص دانشگاه شهيد مطهري 
 روزانه 12508  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه وحقوق خصوصي 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12509  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  اني حقوق اسالميفقه و مب 5 - 
 نوبت دوم 12510  دانشگاه اردكان فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12511  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 12512  المدانشگاه اي فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12513  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12514  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فقه و مباني حقوق اسالمي 3 - 
 نوبت دوم 12515  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 8 - 

 نوبت دوم 12516  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - ي دفترچهتوضيحات در انتها
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12517  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12518  سبزوار - حكيم سبزواري  دانشگاه فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -

 نوبت دوم 12519  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12520  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - 

 نوبت دوم 12521  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فقه و مباني حقوق اسالمي 6 -
 نوبت دوم 12522  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  قه و مباني حقوق اسالميف 3 -

 نوبت دوم 12523  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فقه و مباني حقوق اسالمي 7 - 
 نوبت دوم 12524  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - 

 نوبت دوم 12525  گاه قمدانش فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط مرد
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 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فقه و حقوق (كد ضريب  - 1112  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 12526  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12527  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12528  دانشگاه ميبد فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

وبت دومن 12529  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي 3 -   

 نوبت دوم 12530  دانشگاه يزد فقه و مباني حقوق اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12531  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 2 -

شرايط  -برنامه درسي خاص دانشگاه شاهد 
 در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12532  تهران - دانشگاه شاهد  فقه و حقوق جزا 3 -
شرايط  -ه شاهد برنامه درسي خاص دانشگا

 در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12533  تهران - دانشگاه شاهد  فقه وحقوق خصوصي 3 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12534  دانشگاه تبريز فقه و مباني حقوق اسالمي 12 -
 پرديس خودگردان 12535  نشگاه سمناندا فقه و مباني حقوق اسالمي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12536  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 12537  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فقه و مباني حقوق اسالمي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12538  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فقه سياسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12540  مركز كاشان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12541  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 پيام نور 12542  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 پيام نور 12543  مركز پرند -شگاه پيام نور استان تهران دان فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12544  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12545  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -

 پيام نور 12546  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  ميفقه و مباني حقوق اسال 20 - 
 پيام نور 12547  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12548  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 پيام نور 12549  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  و مباني حقوق اسالميفقه  20 -

 پيام نور 12550  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
ي پيام نورمجاز 12551  مركز كاشان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 12552  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12553  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12554  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ميفقه و مباني حقوق اسال 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12555  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12556  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12557  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12558  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 12559  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - چهشرايط در انتهاي دفتر
 غيرانتفاعي 12560  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12561  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  قوق اسالميفقه و مباني ح 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12562  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - محل تحصيل واحد قم
يرانتفاعيغ 12563 قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -   

 غيرانتفاعي 12564  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
نتفاعيغيرا 12565  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 غيرانتفاعي 12566  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12567  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12568  ساري - عي اديب مازندران موسسه غيرانتفا فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 12569  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 -
 غيرانتفاعي 12570  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 
 غيرانتفاعي 12571  م پوياي كاشانموسسه غيرانتفاعي مهد عل فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 12572  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12573  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12574  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - حات در انتهاي دفترچهتوضي
 غيرانتفاعي 12575  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - راي مدرك كارشناسي علميه و يا طالب دا

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12576  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فقه سياسي 7 -

 فقه و حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 

 غيرانتفاعي 12577  قم -خواهران)  جامعه الزهرا(س) (ويژه
 غيرانتفاعي 26421  قم –دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب   فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 -  توضيحات در انتهاي دفترچه

 مجازي غيرانتفاعي 12578  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - آموزش محور
آموزش  - در انتهاي دفترچه  توضيحات

 مجازي غيرانتفاعي 12579  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي 20 - محور

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113

 روزانه 12580  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 15 -  
 روزانه 12581  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميفلسفه و كالم اسال 9 - فقط زن

 روزانه 12582  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12583  دانشگاه بيرجند فلسفه و كالم اسالمي 15 -

 روزانه 12584  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
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  صفحه 56 
 

 ) 1اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب مجموعه الهيات و معارف  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12585  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه و كالم اسالمي 6 -

 محل تحصيل - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12587  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 7 -
 روزانه 12586  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12588  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 
 روزانه 12589  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12590  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي 4 -
 روزانه 12591  تهران - دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 18 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 12592  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 6 - 
 روزانه 12593  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12594  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 12 -
 روزانه 12595  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 10 -

 روزانه 12596  تهران -انشگاه عالمه طباطبايي د فلسفه و كالم اسالمي 7 - 
 روزانه 12597  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 10 - 

 روزانه 12598  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط مرد
 روزانه 12599  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12600  دانشگاه كاشان و كالم اسالمي فلسفه 6 - 
 روزانه 12601  بابلسر -دانشگاه مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 8 - 

 روزانه 12602  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 روزانه 12603  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 13 -

 روزانه 12604  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  سفه و كالم اسالميفل 20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12605  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - 

 روزانه 12606  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 2 -
 روزانه 12607  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 20 -

 روزانه 12608  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 3 - نتهاي دفترچهشرايط در ا
 روزانه 12609  دانشگاه سمنان شناسيدين 20 - 

 روزانه 12610  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 12 -
 روزانه 12611  صيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تح شناسي گرايش كالمشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12612  تهران –دانشگاه شهيد مطهري  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هاياز رشته يداراي مدرك كارشناسي در يك
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12613  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

پذيرش دانشجو منحصـرا از بـين دارنـدگان    
مدارك سطح دو حـوزه علميـه و يـا طـالب     

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12614  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 10 -

 روزانه 12615  گرگان - اه گلستان دانشگ شناسي گرايش كالمشيعه 6 -
 روزانه 12616  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12617  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 7 -
 روزانه 12618  )دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم شناسي گرايش تاريخشيعه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12619  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 6 -
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 روزانه 12620  دانشگاه قم شناسي گرايش تاريخشيعه 10 -

 روزانه 12621  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 -
 روزانه 12622  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 9 -
 روزانه 12623  دانشگاه يزد شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 -
 روزانه 12624  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب فلسفه و حكمت اسالمي 10 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12625  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 -

 روزانه 12626  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 12 -
 روزانه 12627  كرمانشاه - دانشگاه رازي  فلسفه و حكمت اسالمي 7 - 

 روزانه 12628  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12629  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 12630  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 6 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 12631  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 4 -

 روزانه 12632  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 12 - 
 روزانه 12633  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 6 -

 روزانه 12634  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 7 - 
 روزانه 12635  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 7 - فقط مرد

 روزانه 12636  دانشگاه تبريز فلسفه دين 6 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12637  تهران دانشگاه فلسفه دين 5 -
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  صفحه 57 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12638  تهران –ه خوارزمي دانشگا فلسفه دين 10 - محل تحصيل تهران

 روزانه 12639  دانشگاه زنجان فلسفه دين 9 -
 روزانه 12640  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 12 -
 نوبت دوم 12641  دانشگاه اصفهان فلسفه و كالم اسالمي 9 -

 نوبت دوم 12642  تهران - ران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواه فلسفه و كالم اسالمي 6 - فقط زن
 نوبت دوم 12643  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12644  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 4 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ومنوبت د 12645  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي 4 - دانشكده الهيات و معارف اسالمي  

 نوبت دوم 12646  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه و كالم اسالمي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12647  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12648  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي 2 -
 نوبت دوم 12649  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ه و كالم اسالميفلسف 1 -

 نوبت دوم 12650  تهران - دانشگاه شاهد  فلسفه و كالم اسالمي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 1 - 

 نوبت دوم 12652  تبريز - مدني آذربايجان  دانشگاه شهيد فلسفه و كالم اسالمي 4 -
 نوبت دوم 12653  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 6 -
 نوبت دوم 12654  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه و كالم اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12655  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12656  بابلسر -شگاه مازندران دان فلسفه و كالم اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12657  دانشگاه مالير فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12658  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي 3 -
 نوبت دوم 12659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 1 -
 نوبت دوم 12660  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عرفان اسالمي 1 -
 نوبت دوم 12661  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 10 -
 نوبت دوم 12662  دانشگاه سمنان شناسيدين 10 -
 نوبت دوم 12663  دانشگاه اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

 نوبت دوم 12664  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  شناسي گرايش كالمشيعه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
مدارك سطح دو حوزه علميه و يا طالب 

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 نوبت دوم 12666  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

پذيرش دانشجو منحصرا از بين دارندگان
ه و يا طالب مدارك سطح دو حوزه علمي

 هايداراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته
 فقط مرد -مرتبط 

 نوبت دوم 12665  دانشگاه قم شناسي گرايش كالمشيعه 5 -

 نوبت دوم 12667  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گرايش كالمشيعه 4 -
 نوبت دوم 12668  دانشگاه ميبد شناسي گرايش كالمشيعه 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12669  دانشگاه يزد شناسي گرايش كالمشيعه 2 - 
 نوبت دوم 12670  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسي گرايش تاريخشيعه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12671  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي گرايش تاريخشيعه 6 -
 نوبت دوم 12672  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 6 - 
 نوبت دوم 12673  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 3 - 
 نوبت دوم 12674  دانشگاه يزد شناسيشناسي گرايش جامعهشيعه 2 - 

 نوبت دوم 12675  قزوين - مام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي ا فلسفه و حكمت اسالمي 5 -
 نوبت دوم 12676  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12677  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فلسفه و حكمت اسالمي 2 - 

 نوبت دوم 12678  دانشگاه ميبد فلسفه و حكمت اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12679  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12680  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 4 - 
 نوبت دوم 12681  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كالم اسالمي 4 - 
بت دومنو 12682  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كالم اسالمي 6 -   

 نوبت دوم 12683  دانشگاه اصفهان منطق فهم دين 2 -
 نوبت دوم 12684  دانشگاه اصفهان امام شناسي و معارف ائمه 2 - 
 نوبت دوم 12685  دانشگاه تبريز فلسفه دين 4 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12686  دانشگاه تهران فلسفه دين 3 -
 نوبت دوم 12687  تهران -دانشگاه خوارزمي  فلسفه دين 5 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 12688  دانشگاه زنجان فلسفه دين 1 -
 نوبت دوم 12689  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه دين 4 - 

 مجازي 12690  قم -ه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) موسس شناسيدين 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي 12691  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  فلسفه دين 40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12692  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي 6 -
 پرديس خودگردان 12693  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كالم تطبيقي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12695  دانشگاه سمنان عرفان اسالمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 58 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم (كد ضريب  - 1113  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگرد  پرديس خودگردان 12696  دانشگاه تبريز كالم اسالمي 6 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12697  دانشگاه تبريز فلسفه دين 6 -
 پيام نور 12698  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12699  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

 پيام نور 12700  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12701  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 پيام نور 12702  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12703  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

ورپيام ن 12704  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  فلسفه و كالم اسالمي 20 -  

 پيام نور 12705  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12706  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 
 پيام نور 12707  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 20 - 

 پيام نور 12708  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 20 -
 پيام نور 12709  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 20 -

 پيام نور 12710  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و حكمت اسالمي 20 - 
 پيام نور 12711  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  نفلسفه دي 20 - 

 پيام نور 12712  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه دين 20 -
 مجازي پيام نور 12713  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12714  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  كالم اسالميفلسفه و  40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12715  واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12716  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12717  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12718  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12719  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12720  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  فلسفه و كالم اسالمي 40 - آموزش محور

يرانتفاعيغ 12721  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12722  قم –دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه و كالم اسالمي 7 -

 غيرانتفاعي 12723  ي مذاهب اسالميدانشگاه غيرانتفاع فلسفه و كالم اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12724  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 

 غيرانتفاعي 12725  قم -) (ويژه خواهران) جامعه الزهرا(س
 غيرانتفاعي 12726  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  فلسفه و كالم اسالمي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12727  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي عرفان اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12728  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12729  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مذاهب اسالمي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12730  معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12731  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسيدين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12732  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  شناسي گرايش كالمشيعه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12734 قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - 
 غيرانتفاعي 12733  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  شناسي گرايش كالمشيعه 20 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12735  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان مشناسي گرايش كالشيعه 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12736  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12737  كده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران)دانش شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12738  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد تهران) شناسي گرايش كالمشيعه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 شناسي گرايش كالمشيعه 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 12739  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 12740  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12741  قم - عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا كالم اماميه 10 - محل تحصيل واحد قم

 غيرانتفاعي 12742  اهواز -دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  كالم شيعه 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12743  قم -موسسه غير انتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  امام شناسي و معارف ائمه 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 12744  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه دين 15 - در انتهاي دفترچه توضيحات
حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 

 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 12745  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه دين 10 -

 غيرانتفاعي 12746  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه دين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 مجازي غيرانتفاعي 12747  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12748  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب اسالمي 20 - محور آموزش -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12749  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فرق تشيع 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي غيرانتفاعي 12750  قم -شگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب دان كالم شيعه 20 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  -  1114
 روزانه 12751  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 9 -  فقط زن

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 اسالميدانشكده الهيات و معارف 

 روزانه 12752  دانشگاه تهران اديان و عرفان 6 -
 روزانه 12753  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  صفحه 59 
 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  - 1114  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 12754  دانشگاه سمنان اديان و عرفان 20 -
 روزانه 12755  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 15 -

 روزانه 12756  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان 12 - 
 روزانه 12757  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 9 - 

 روزانه 12758  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 8 -
 روزانه 12759  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 7 -

 روزانه 12760  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - 
 روزانه 12761  اردبيل - اردبيلي  دانشگاه محقق عرفان اسالمي 15 - 

 روزانه 12762  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي عرفان اسالمي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 12763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 6 -

 نوبت دوم 12764  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اديان و عرفان 6 - فقط زن
 نوبت دوم 12765  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) اديان و عرفان 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 12766  دانشگاه تهران اديان و عرفان 6 -
 نوبت دوم 12767  ناندانشگاه سم اديان و عرفان 10 -
 نوبت دوم 12768  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان 3 -

 نوبت دوم 12769  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان 3 - 
 نوبت دوم 12770  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان 2 - 

وبت دومن 12771  دانشگاه كاشان اديان و عرفان 5 -  

 نوبت دوم 12772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 1 -
 نوبت دوم 12773  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  عرفان اسالمي 5 - 
 نوبت دوم 12774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 1 - 

 پرديس خودگردان 12775  ناندانشگاه سم اديان و عرفان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12776  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 12777  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عرفان تطبيقي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12778  مركز اصفهان - نور استان اصفهان  دانشگاه پيام اديان و عرفان 20 - 
 غيرانتفاعي 12779  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان و عرفان 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12780  قم –دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان ابراهيمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12781  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي اديان ابراهيمي 20 - در انتهاي دفترچه توضيحات
 غيرانتفاعي 12782  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اديان غيرابراهيمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12783  قم -فاعي اديان و مذاهب دانشگاه غيرانت تصوف و عرفان اسالمي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محور

 مجازي غيرانتفاعي 12784  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي 20 -

 ) 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ اديان (كد ضريب  -  1114
 روزانه 12785  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميتاريخ و تمدن ملل اسال 10 -  فقط زن

 روزانه 12786  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 8 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 12787  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 -
 روزانه 12788  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 -

 روزانه 12789  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 9 - 
 روزانه 12790  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12791  دانشگاه قم مدن ملل اسالميتاريخ و ت 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12792  دانشگاه اصفهان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 5 -

 روزانه 12793  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 18 - 
 نوبت دوم 12794  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 - فقط زن

 نوبت دوم 12795  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12796  دانشگاه تهران تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4 -

 نوبت دوم 12797  تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 - 
 نوبت دوم 12798  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 -

 نوبت دوم 12799  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - فقط مرد
 نوبت دوم 12800  دانشگاه قم تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12801  دانشگاه اصفهان هنگ و تمدن اسالميتاريخ فر 2 - 
 نوبت دوم 12802  دانشگاه زنجان تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 2 -

 پرديس خودگردان 12803  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 12804  مركز مشهد - ه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگا تاريخ و تمدن ملل اسالمي 20 - 

 ) 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي (مخصوص اهل تسنن) (كد ضريب  - 1115
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12805  دانشگاه تهران فقه شافعي 5 -  دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه 12806  سنندج - كردستان دانشگاه  فقه شافعي 19 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 12807  دانشگاه تهران فقه شافعي 4 -

 نوبت دوم 12808  سنندج - دانشگاه كردستان  فقه شافعي 12 - 
 غيرانتفاعي 12809  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12810  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12811  دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
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  صفحه 60 
 

 ) 1مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 12812  دانشگاه اصفهان فلسفه 11 -  
 روزانه 12813  قزوين - (ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني فلسفه 12 -

 روزانه 12814  دانشگاه تبريز فلسفه 3 - 
 روزانه 12815  دانشگاه تهران فلسفه 7 - 

 روزانه 12816  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 12817  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 15 -

 روزانه 12818  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 7 - 
 روزانه 12819  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 5 - 

 روزانه 12820  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 5 -
 روزانه 12821  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 3 -

 روزانه 12822  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 7 - 
 روزانه 12823  دانشگاه هنر فلسفه هنر 8 - 

 روزانه 12824  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فلسفه و حكمت اسالمي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12825  دانشگاه اصفهان فلسفه 5 -

 نوبت دوم 12826  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه 3 - 
 نوبت دوم 12827  شگاه تبريزدان فلسفه 2 - 

 نوبت دوم 12828  دانشگاه تهران فلسفه 3 -
 نوبت دوم 12829  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 12830  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 2 - 
 نوبت دوم 12831  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه 6 - 

 نوبت دوم 12832  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه 2 -
 نوبت دوم 12833  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر 2 -

 نوبت دوم 12834  دانشگاه تبريز فلسفه هنر 2 - 
 نوبت دوم 12835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر 6 - 

نشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دا  پرديس خودگردان 12836  دانشگاه تبريز فلسفه 3 -
 پرديس خودگردان 12837  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 12838  دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در كرج) فلسفه هنر 8 -
 غيرانتفاعي 12839  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه 15 - هاي دفترچهتوضيحات در انت

 غيرانتفاعي 12840  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه هنر 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 12841  شيراز - موسسه غيرانتفاعي هنر  فلسفه هنر 20 -

 ) 2 مجموعه فلسفه (كد ضريب - 1116

 روزانه 12842  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 3 -  
 نوبت دوم 12843  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 12844  دانشگاه تبريز فلسفه گرايش تطبيقي 3 -

 ) 3مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

 روزانه 12845  گاه اصفهاندانش منطق 5 -  
 روزانه 12846  دانشگاه تربيت مدرس منطق 6 - 
 روزانه 12847  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 7 - 
 نوبت دوم 12848  دانشگاه اصفهان منطق 2 - 

 نوبت دوم 12849  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق 6 -
 ) 4مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116

 روزانه 12850  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 7 -  
 روزانه 12851  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط مرد

 روزانه 12852  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 12853  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 10 - فقط مرد

 روزانه 12854  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 12855  دانشگاه زنجان اخالق گرايش فلسفه اخالق 2 -

 نوبت دوم 12856  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 5 - فقط مرد
 نوبت دوم 12857  دانشگاه قم اخالق گرايش فلسفه اخالق 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 12858  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 - فقط مرد
 نوبت دوم 12859  دانشگاه قم اخالق گرايش اخالق اسالمي 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پيام نور 12860  مركز اصفهان - استان اصفهان  دانشگاه پيام نور اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 
 پيام نور 12861  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 
 پيام نور 12862  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - 

 پيام نور 12863  مركز بافق - نور استان يزد  دانشگاه پيام اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 -
 پيام نور 12864  واحد پيرانشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12865  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12866  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  خالق كاربردياخالق گرايش ا 20 - 

 پيام نور 12867  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 -
 پيام نور 12868  مركز بافق - دانشگاه پيام نور استان يزد  اخالق گرايش اخالق كاربردي 20 - 
 پيام نور 12869  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش اخالق كاربردياخالق گر 20 - 
 پيام نور 12870  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش اخالق اسالمي 20 - 

 پيام نور 12871  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 20 -
 مجازي پيام نور 12872  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
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  صفحه 61 
 

 ) 4مجموعه فلسفه (كد ضريب  - 1116  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 12873  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12874  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12875  مركز بافق - يام نور استان يزد دانشگاه پ اخالق گرايش فلسفه اخالق 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 12876  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  اخالق گرايش اخالق اسالمي 40 - آموزش محور

اعيغيرانتف 12877  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  اخالق گرايش فلسفه اخالق 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه  
 غيرانتفاعي 12878  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  اخالق گرايش فلسفه اخالق 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 12879  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 12880  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان اخالق گرايش اخالق كاربردي 15 - فقط زن -ه شرايط در انتهاي دفترچ

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12881  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 10 -  
 روزانه 12882  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 10 - 

 روزانه 12883  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 12 - فقط زن
 روزانه 12884  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12885  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 20 - 
 روزانه 12886  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 12 - 

رسمي يا پيماني شاغل در ويژه فرهنگيان 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12887  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 -
 روزانه 12888  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 -

 روزانه 12889  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه 8 - 
 روزانه 12890  تهران - دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 15 - ي دفترچهشرايط در انتها

 روزانه 12891  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 5 -

 روزانه 12893  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ريزي درسيبرنامه 7 - 
 روزانه 12894  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 روزانه 12895  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 - 

 روزانه 12896  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 8 -
 روزانه 12897  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه 6 -

 روزانه 12898  دانشگاه كاشان ريزي درسيهبرنام 6 - 
 روزانه 12899  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 13 - 

 روزانه 12900  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 18 -
 روزانه 12901  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 6 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 موزش و پرورشوزارت آ

 روزانه 12902  پرديس شهيد باهنر شيراز - دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -
 روزانه 12903  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  ريزي درسيبرنامه 15 -
 نوبت دوم 12904  دانشگاه اراك ريزي درسيبرنامه 8 -

 نوبت دوم 12905  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه 5 - 
 نوبت دوم 12906  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 4 - فقط زن

 نوبت دوم 12907  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12908  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه 2 -

 نوبت دوم 12909  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 8 - 
 نوبت دوم 12910  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه 6 - 
 نوبت دوم 12911  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه 6 - 

 نوبت دوم 12912  تهران - دانشگاه شاهد  ريزي درسيبرنامه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 12913  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  ريزي درسيبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12914  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 1 - 
 نوبت دوم 12915  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي درسيبرنامه 4 - 

 نوبت دوم 12916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه 4 -
 نوبت دوم 12917  دانشگاه كاشان رسيريزي دبرنامه 4 - 
 نوبت دوم 12918  سنندج - دانشگاه كردستان  ريزي درسيبرنامه 12 - 
 نوبت دوم 12919  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي درسيبرنامه 12 - 

 نوبت دوم 12920  دانشگاه يزد ريزي درسيبرنامه 2 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 12921  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه 12 -

 ريزي درسيبرنامه 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12922  واقع در كرج)
گردانپرديس خود 12923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 12924  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 12925  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 -
يام نورپ 12926  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 -   

 پيام نور 12927  مركز سميرم - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12928  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 پيام نور 12929  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12930  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12931  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12932  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 پيام نور 12933  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12934  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 پيام نور 12935  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  ريزي درسيبرنامه 20 - 
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  صفحه 62 
 

 ) 1مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 12936  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريزي درسيبرنامه 20 -
 پيام نور 12937  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  ريزي درسيبرنامه 20 -

 غيرانتفاعي 12938  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  ريزي درسيبرنامه 20 - 
 غيرانتفاعي 12939  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  ريزي درسيبرنامه 20 - 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  - 4 
اريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و ت

 تربيت اسالمي
 روزانه 12940  دانشگاه اصفهان

 13 - فقط زن
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12941  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ت اسالميتربي
 روزانه 12942  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12943  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

 - 5 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
انهروز 12944  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12945  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12946  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
ش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرور

 تربيت اسالمي
 روزانه 12947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12948  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 8 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
هروزان 12949  دانشگاه شيراز  

 
- 8 

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 
 تربيت اسالمي

 روزانه 12950  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط مرد
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12951  دانشگاه قم

 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
وزش و پرورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آم

 تربيت اسالمي
 روزانه 12952  دانشگاه قم

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12953  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 روزانه 12954  دانشگاه مالير

 - 6 
فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش فلسفه به 

 كودكان و نوجوانان
 روزانه 12955  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12956  دانشگاه اصفهان

 3 - فقط زن
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ميتربيت اسال
 نوبت دوم 12957  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12958  دانشگاه تهران

 - 2 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
دوم نوبت 12959  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان   

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12960  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12961  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 3 
رورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پ

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12962  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12963  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 نوبت دوم 12964  بابلسر -ان دانشگاه مازندر

 20 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي 12965  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 12966  واقع در كرج)

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12967  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پرديس خودگردان 12969  دانشگاه شيراز

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12970  مركز خوي - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
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  صفحه 63 
 

 ) 2مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 20 
رايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گ

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12971  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12972  واحد پير بكران - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 20 
ايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گر

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12973  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12974  مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 ميتربيت اسال
 پيام نور 12975  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12976  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 20 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 پيام نور 12977  مركز همدان - ر استان همدان دانشگاه پيام نو

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12978  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12979  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12980  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 40 - آموزش محور
رايش تعليم و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گ

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12981  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 40 - آموزش محور
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و 

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12982  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 40 - آموزش محور
وزش و پرورش گرايش تعليم و تاريخ و فلسفه آم

 تربيت اسالمي
 مجازي پيام نور 12983  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 12984  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 16 -  
 روزانه 12985  دانشگاه اصفهان مديريت آموزشي 4 -

 روزانه 12986  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ت آموزشيمديري 11 - فقط زن
 روزانه 12987  دانشگاه امام صادق (ع ) مديريت آموزشي 14 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 12988  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 8 -
انهروز 12989  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 12 -  

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 12990  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 -

 روزانه 12991  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 4 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 قط مردف -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 روزانه 12992  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت آموزشي 15 -

 روزانه 12993  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 12994  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 12 -
 روزانه 12995  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل مديريت آموزشي 7 -
 روزانه 12996  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 12 -
 روزانه 12997  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 -
 روزانه 12998  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي 6 -

 روزانه 12999  تبريز - ان دانشگاه شهيد مدني آذربايج مديريت آموزشي 11 - 
 روزانه 13000  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 8 -
 روزانه 13001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 8 -

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

آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 
فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش -امين. 

 مديريت آموزشي 20 -
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 روزانه 13002  ايران

 روزانه 13003  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي 4 -
 روزانه 13004  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 4 -
 روزانه 13005  سنندج - ردستان دانشگاه ك مديريت آموزشي 11 -

 روزانه 13006  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 10 - 
 روزانه 13007  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13008  د چمران تهرانپرديس شهي - دانشگاه فرهنگيان  مديريت آموزشي 15 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه 13009  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت آموزشي 30 -

 نوبت دوم 13010  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي 5 -
 نوبت دوم 13011  دانشگاه اصفهان آموزشيمديريت  1 - 

 نوبت دوم 13012  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت آموزشي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 13013  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي 4 -
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 ) 3مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نوان رشته / گرايشع نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 نوبت دوم 13014  دانشگاه بيرجند مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13015  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مديريت آموزشي 6 -
 نوبت دوم 13016  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13017  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي 6 -

 نوبت دوم 13018  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 2 - 
 نوبت دوم 13019  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت آموزشي 4 - 

 نوبت دوم 13020  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مديريت آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13022  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي 4 -

 نوبت دوم 13023  دانشگاه كاشان مديريت آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13024  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 9 - 

 نوبت دوم 13025  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13026  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي 3 -

 مجازي 13027  دانشگاه تهران مديريت آموزشي 30 - آموزش محور
 مجازي 13028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13029  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 12 -
 پرديس خودگردان 13030  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت آموزشي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13032  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13033  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13034  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ديريت آموزشيم 20 - 
 پيام نور 13035  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت آموزشي 20 -
 پيام نور 13036  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت آموزشي 20 -
 پيام نور 13037  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يت آموزشيمدير 20 -

 پيام نور 13038  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت آموزشي 20 - 
 مديريت آموزشي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

سته به دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي واب
 غيرانتفاعي 13039  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13040  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13041  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مديريت آموزشي 20 - 

عيغيرانتفا 13042  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  مديريت آموزشي 20 -  

 غيرانتفاعي 13043  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت آموزشي 20 -
 غيرانتفاعي 13044  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت آموزشي 20 -

 غيرانتفاعي 13045  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت آموزشي 20 - 
 غيرانتفاعي 13046  آبادان -فاعي مهر اروند موسسه غيرانت مديريت آموزشي 20 - 

 غيرانتفاعي 13047  مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  مديريت آموزشي 20 -
 ) 4مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13048  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -  
 روزانه 13049  دانشگاه تبريز نيآموزش و بهسازي منابع انسا 10 -
 روزانه 13050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 -
 روزانه 13051  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -

زانهرو 13052  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -   

 روزانه 13053  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -
 روزانه 13054  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -
 روزانه 13055  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 8 -
 نوبت دوم 13056  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سانيآموزش و بهسازي منابع ان 1 -

 نوبت دوم 13057  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 6 - 
 نوبت دوم 13058  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 1 -
 نوبت دوم 13059  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 -
 نوبت دوم 13060  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش و بهسازي منابع انساني 4 -
 نوبت دوم 13061  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش و بهسازي منابع انساني 3 -

يمجاز 13062  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 40 - آموزش محور  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13063  دانشگاه تبريز آموزش و بهسازي منابع انساني 10 -

) آموزش و بهسازي منابع انساني 10 -  پرديس خودگردان 13064 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 13065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش و بهسازي منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13066  مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13067  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 پيام نور 13068  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 پيام نور 13069  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13070  مركز همدان - ان دانشگاه پيام نور استان همد آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 پيام نور 13071  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 13072  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13073  انتفاعي آملموسسه غير آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 13074  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 13075  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 13076  آمل -  موسسه غيرانتفاعي سبز آموزش و بهسازي منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 13077  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 13078  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  آموزش و بهسازي منابع انساني 20 - 
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  صفحه 65 
 

 ) 5مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 13079  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 6 -  
 نوبت دوم 13080  دانشگاه تهران آموزش بزرگساالن 6 -

 ) 6مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13081  دانشگاه تهران وزشيتحقيقات آم 6 -  
 روزانه 13082  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13083  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13085  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 9 - 

 روزانه 13086  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ات آموزشيتحقيق 8 -
 روزانه 13087  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 5 - 
 روزانه 13088  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 8 - 
 روزانه 13089  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  تحقيقات آموزشي 7 - 

 روزانه 13090  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 17 -
 روزانه 13091  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 13092  دانشگاه تهران تحقيقات آموزشي 6 - 
 نوبت دوم 13093  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحقيقات آموزشي 1 - 

 نوبت دوم 13094  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  تحقيقات آموزشي 7 -
 نوبت دوم 13095  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  تحقيقات آموزشي 3 - 
 نوبت دوم 13096  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13097  دانشگاه فردوسي مشهد تحقيقات آموزشي 1 - 

ت دومنوب 13098  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  تحقيقات آموزشي 3 -  

 نوبت دوم 13099  دانشگاه ياسوج تحقيقات آموزشي 4 - 
 نوبت دوم 13100  دانشگاه يزد تحقيقات آموزشي 2 - 

 تحقيقات آموزشي 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13101  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 13102  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  موزشيتحقيقات آ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13103  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  تحقيقات آموزشي 20 -
 پيام نور 13104  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  تحقيقات آموزشي 20 - 
 پيام نور 13105  مركز گرمسار - يام نور استان سمنان دانشگاه پ تحقيقات آموزشي 10 - 
 پيام نور 13106  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  تحقيقات آموزشي 20 - 

 ) 7مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13107  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 15 -  
 روزانه 13108  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 4 -
 روزانه 13109  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 8 -
 روزانه 13110  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  تكنولوژي آموزشي 10 -
 روزانه 13111  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 8 -
بت دومنو 13112  دانشگاه اراك تكنولوژي آموزشي 8 -  

 نوبت دوم 13113  دانشگاه اصفهان تكنولوژي آموزشي 2 -
 نوبت دوم 13114  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  تكنولوژي آموزشي 4 -
 نوبت دوم 13115  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي 4 -

 تكنولوژي آموزشي 10 - 
ودگردان تهران (محل تحصيل پرديس خ -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13116  واقع در كرج)

 پيام نور 13117  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  تكنولوژي آموزشي 20 -
 پيام نور 13118  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  تكنولوژي آموزشي 20 -
 غيرانتفاعي 13119  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار تكنولوژي آموزشي 20 -

 ) 8مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13120  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 -  
 روزانه 13121  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  8 -
 نوبت دوم 13122  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يريزي آموزش عالو برنامهمديريت  1 -
 نوبت دوم 13123  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  3 -

 پرديس خودگردان 13124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13125  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 -
 غيرانتفاعي 13126  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي آموزش عاليو برنامهمديريت  20 -

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  - 1117

 روزانه 13127  دانشگاه شيراز رش ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرو 6 -  
 روزانه 13128  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 8 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 13129  پرديس شهيد باهنر شيراز -  دانشگاه فرهنگيان علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 - فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 

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

 روزانه 13130  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط مرد -و پرورش  وزارت آموزش
 روزانه 13131  پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13132  هراء(س) اصفهانپرديس فاطمة الز - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
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  صفحه 66 
 

 ) 9مجموعه علوم تربيتي (كد ضريب  -  1117  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -رش وزارت آموزش و پرو
 روزانه 13133  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 15 -
 روزانه 13134  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -
 روزانه 13135  تهران -اه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگ دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 8 -

 نوبت دوم 13136  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 4 - 
 نوبت دوم 13137  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دبستانيعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش 4 - 
 غيرانتفاعي 13138  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 - فقط زن -رچه شرايط در انتهاي دفت

 غيرانتفاعي 13139  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش ابتدايي 20 -
 غيرانتفاعي 13140  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ورش ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پر 20 - 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -    روزانه 13141  دانشگاه اصفهان
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 - فقط زن  روزانه 13142  تهران - ه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگا

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 12 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 13143  شعبه اروميه)

اطالعات شناسي گرايش مديريتعلم اطالعات و دانش 14 -   روزانه 13144  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -  روزانه 13145  دانشگاه تبريز

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13146  دانشگاه تربيت مدرس
اطالعاتشناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 13147  دانشگاه تربيت مدرس

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 7 -   روزانه 13148  دانشگاه تهران
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  روزانه 13149  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 

رايش مديريت اطالعاتشناسي گعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13150  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 7 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 13151  تهران - دانشگاه شاهد 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 -   روزانه 13152  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  روزانه 13153  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 12 -   روزانه 13154  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -   روزانه 13155  يرازدانشگاه ش
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -   روزانه 13156  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 10 -  روزانه 13157  دانشگاه فردوسي مشهد
عاتشناسي گرايش مديريت اطالعلم اطالعات و دانش 10 - فقط مرد  روزانه 13158  دانشگاه قم

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   روزانه 13159  دانشگاه قم

 - 4 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 روزانه 13160  دانشگاه اصفهان

 - 6 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 روزانه 13161  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 

 - 9 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13162  دانشگاه بيرجند

 - 7 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 روزانه 13163  دانشگاه تهران

 - 5 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13164  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13165  دانشگاه تربيت مدرس

 - 8 
يت شناسي گرايش مديرعلم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13166  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 روزانه 13167  دانشگاه قم

 روزانه 13168  دانشگاه تبريز سنجيعلم 7 -
 روزانه 13169  تهراندانشگاه  سنجيعلم 6 -

 روزانه 13170  تهران - دانشگاه شاهد  سنجيعلم 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13171  دانشگاه شيراز سنجيعلم 4 -
 روزانه 13172  دانشگاه يزد سنجيعلم 12 -
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13173  دانشگاه اصفهان

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - فقط زن  نوبت دوم 13174  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 13175  روميه)شعبه ا

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13176  دانشگاه بيرجند
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 6 -  نوبت دوم 13177  دانشگاه تبريز
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13178  دانشگاه تهران

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 3 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 13179  تهران - دانشگاه شاهد 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 1 -  نوبت دوم 13180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ت اطالعاتشناسي گرايش مديريعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13181  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 4 -  نوبت دوم 13182  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 2 -  نوبت دوم 13183  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
شناسي گرايش مديريت اطالعات و دانشعلم 

 هاي دانشگاهيكتابخانه
 نوبت دوم 13184  دانشگاه اصفهان
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 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 - 2 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13185  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 نوبت دوم 13186  دانشگاه تهران

 - 4 
شناسي گرايش مديريت كتابخانهعلم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتال
 نوبت دوم 13187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 نوبت دوم 13188  دانشگاه تبريز سنجيعلم 4 -
 نوبت دوم 13189  دانشگاه تهران سنجيعلم 4 -

 نوبت دوم 13190  تهران - دانشگاه شاهد  سنجيعلم 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
دوم نوبت 13191  دانشگاه يزد سنجيعلم 4 -  

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - آموزش محور  مجازي 13192  دانشگاه اصفهان
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 40 - آموزش محور  مجازي 13193  دانشگاه تهران
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 40 - آموزش محور  مجازي 13194  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش
 15 - آموزش محور

شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش
 هاي دانشگاهيكتابخانه

 مجازي 13195  دانشگاه اصفهان

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 - ( دانپرديس خودگر 13197 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 8 -  پرديس خودگردان 13196  دانشگاه تبريز

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 13198  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 5 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح  پرديس خودگردان 13199  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
خودگردان پرديس 13200  دانشگاه تربيت مدرس  

) سنجيعلم 7 -  پرديس خودگردان 13201 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13202  دانشگاه تبريز سنجيعلم 7 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 13203  تهران - دانشگاه شاهد  جيسنعلم 7 - پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 20 -  پيام نور 13204  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 20 -  پيام نور 13205  بنمركز تنكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 
- 20 

شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش
 هاي دانشگاهيكتابخانه

 پيام نور 13206  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13207  هدمركز مش - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13208  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 - 20 
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 پيام نور 13209  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم 

 - 20 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 پيام نور 13210  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13211  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13212  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13213  ركز قمم - دانشگاه پيام نور استان قم 

 40 - آموزش محور
شناسي گرايش مطالعات علم اطالعات و دانش

 هاي عموميكتابخانه
 مجازي پيام نور 13214  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 

شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - فقط مرد  غيرانتفاعي 13215  مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام 
شناسي گرايش مديريت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 13216  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - فقط مرد
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13217  مشهد -انتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه غير

 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي گرايش مديريت علم اطالعات و دانش

 هاي ديجيتالكتابخانه
 غيرانتفاعي 13218  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه علم اطالعات و دانش - 1119
 روزانه 13219  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 9  نفقط ز

 روزانه 13220  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 13221  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات آرشيوي - 3 فقط زن

 نوبت دوم 13222  دانشگاه تهران مطالعات آرشيوي 4 - ديريت تهرانمحل تحصيل دانشكده م
 ) 1مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120

 روزانه 13223  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  4 -  
 روزانه 13224  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  6 - 

 روزانه 13225  دانشگاه تربيت مدرس فرانسهآموزش زبان  5 -
 روزانه 13226  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  7 -

 روزانه 13227  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  6 - 
 روزانه 13228  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  8 - 

 روزانه 13229  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  7 -
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 ) 1فرانسه (كد ضريب  مجموعه زبان - 1120  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 13230  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات زبان  9 -
 روزانه 13231  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  فرانسهو ادبيات زبان  8 -

 روزانه 13232  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  9 - 
 روزانه 13233  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  4 - 

 نوبت دوم 13234  دانشگاه اصفهان فرانسهآموزش زبان  2 -
 نوبت دوم 13235  يزدانشگاه تبر فرانسهآموزش زبان  4 -

 نوبت دوم 13236  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  4 - 
 نوبت دوم 13237  دانشگاه اصفهان فرانسهو ادبيات زبان  3 - 

 نوبت دوم 13238  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  6 -
 نوبت دوم 13239  دانشگاه تهران فرانسهو ادبيات زبان  4 -

 نوبت دوم 13240  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فرانسهو ادبيات ان زب 2 - 
 نوبت دوم 13241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  3 - 

 نوبت دوم 13242  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهو ادبيات زبان  1 -
 مجازي 13243  دانشگاه تهران فرانسهآموزش زبان  25 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13244  دانشگاه تبريز فرانسهآموزش زبان  6 -

 فرانسهآموزش زبان  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13245  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
دانشگاه تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 13246  دانشگاه تبريز فرانسهو ادبيات زبان  8 -

 پرديس خودگردان 13247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهو ادبيات زبان  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 13248  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرانسهو ادبيات زبان  4 -  

 ) 2مجموعه زبان فرانسه (كد ضريب  - 1120

 روزانه 13249  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  5 -  
 روزانه 13250  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  11 - فقط زن

 روزانه 13251  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  6 - 
 روزانه 13252  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  6 - 

 روزانه 13253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  8 -
 روزانه 13254  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 - 
 روزانه 13255  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  4 - 
 نوبت دوم 13256  دانشگاه اصفهان فرانسهمترجمي زبان  2 - 

 نوبت دوم 13257  تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فرانسهمترجمي زبان  4 - فقط زن
 نوبت دوم 13258  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فرانسهمترجمي زبان  3 - 
 نوبت دوم 13259  دانشگاه تهران فرانسهمترجمي زبان  3 - 
 نوبت دوم 13260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهمترجمي زبان  3 - 

 نوبت دوم 13261  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فرانسهمترجمي زبان  12 -
 نوبت دوم 13262  دانشگاه فردوسي مشهد فرانسهمترجمي زبان  1 - 

 پرديس خودگردان 13263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرانسهترجمي زبان م 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13264  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 12 -  
 روزانه 13265  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13266  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 9 - 

 روزانه 13267  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي 16 - فقط زن
 روزانه 13268  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 11 - 
 روزانه 13269  دانشگاه بجنورد آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13270  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 8 - 

 روزانه 13271  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13272  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 7 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13273  تهران -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي آموزش زبان انگليسي 4 -

 روزانه 13274  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 5 - 
 روزانه 13275  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 7 - 

 روزانه 13276  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 10 -
 روزانه 13277  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 6 - 

 روزانه 13278  تهران -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13279  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13280  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آموزش زبان انگليسي 6 -
 روزانه 13281  گاه زابلدانش آموزش زبان انگليسي 4 - 
 روزانه 13282  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 18 - 
 روزانه 13283  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 12 - 

 روزانه 13284  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13285  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 14 - 
 روزانه 13286  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 7 - 
 روزانه 13287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 7 - 

 روزانه 13288  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 16 -
 روزانه 13289  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13290  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 13 - 



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 69 
 

 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 13291  دانشگاه صنعتي اصفهان ن انگليسيآموزش زبا 6 -
 روزانه 13292  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 25 -

 روزانه 13293  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 روزانه 13294  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 10 - 

 روزانه 13295  دانشگاه فردوسي مشهد ش زبان انگليسيآموز 5 -
 روزانه 13296  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط مرد

 روزانه 13297  دانشگاه قم آموزش زبان انگليسي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13298  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 6 - 

 روزانه 13299  سنندج - دانشگاه كردستان  ن انگليسيآموزش زبا 12 -
 روزانه 13300  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 8 -

 روزانه 13301  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 6 - 
 روزانه 13302  بابلسر -دانشگاه مازندران  آموزش زبان انگليسي 16 - 

 روزانه 13303  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  يسيآموزش زبان انگل 16 -
 روزانه 13304  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 12 -

 روزانه 13305  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 8 - 
 روزانه 13306  ايرانشهر -دانشگاه واليت  آموزش زبان انگليسي 10 - 

 روزانه 13307  رفسنجان -صر(عج) دانشگاه ولي ع آموزش زبان انگليسي 7 -
 روزانه 13308  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 13309  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش زبان انگليسي 15 -

 نوبت دوم 13310  كدانشگاه ارا آموزش زبان انگليسي 5 - 
 نوبت دوم 13311  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 5 -

 نوبت دوم 13312  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 6 - 
 نوبت دوم 13313  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي 9 - فقط زن

 نوبت دوم 13314  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13315  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  آموزش زبان انگليسي 3 -

 نوبت دوم 13316  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 3 - 
 نوبت دوم 13317  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 5 -

 نوبت دوم 13318  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13319  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13320  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13321  بوشهر –دانشگاه خليج فارس  آموزش زبان انگليسي 3 -
 نوبت دوم 13322  نشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردا آموزش زبان انگليسي 8 -
 نوبت دوم 13323  دانشگاه زابل آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13324  دانشگاه زنجان آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13325  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 6 - 

 نوبت دوم 13326  زاهدان - لوچستان دانشگاه سيستان و ب آموزش زبان انگليسي 2 -
 نوبت دوم 13327  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13328  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 2 - 
 نوبت دوم 13329  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13330  دانشگاه صنعتي اصفهان ان انگليسيآموزش زب 6 -
 نوبت دوم 13331  دانشگاه صنعتي شاهرود آموزش زبان انگليسي 10 -

 نوبت دوم 13332  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - 
 نوبت دوم 13333  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 5 - 

 نوبت دوم 13334  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش زبان انگليسي 2 -
 نوبت دوم 13335  دانشگاه كاشان آموزش زبان انگليسي 4 -

 نوبت دوم 13336  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13337  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 3 - 

 نوبت دوم 13338  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسيآموزش زبان  13 -
 نوبت دوم 13339  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آموزش زبان انگليسي 6 -

 نوبت دوم 13340  دانشگاه مراغه آموزش زبان انگليسي 4 - 
 نوبت دوم 13341  دانشگاه نيشابور آموزش زبان انگليسي 4 - 

 نوبت دوم 13342  ايرانشهر -نشگاه واليت دا آموزش زبان انگليسي 5 -
 نوبت دوم 13343  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  آموزش زبان انگليسي 1 -

 نوبت دوم 13344  دانشگاه ياسوج آموزش زبان انگليسي 3 - 
 مجازي 13345  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 25 - آموزش محور
 مجازي 13346  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  يسيآموزش زبان انگل 40 - آموزش محور
 مجازي 13347  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 13348  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13349  دانشگاه اصفهان بان انگليسيآموزش ز 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) آموزش زبان انگليسي 7 -  پرديس خودگردان 13350 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13351  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 7 -

 زبان انگليسي آموزش 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13352  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13353  تهران -دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 8 -

 پرديس خودگردان 13354  دانشگاه سمنان آموزش زبان انگليسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 70 
 

 ) 1مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 13355  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان انگليسي 7 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 13356  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13357  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13358  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آموزش زبان انگليسي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13359  رشت -دانشگاه گيالن  آموزش زبان انگليسي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13360  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آموزش زبان انگليسي 2 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پيام نور 13361  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
نورپيام  13362  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 پيام نور 13363  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -
 پيام نور 13364  واحد مباركه - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 20 -

ورپيام ن 13365  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي 20 -   

 پيام نور 13366  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 پيام نور 13367  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 20 -
 پيام نور 13368  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  آموزش زبان انگليسي 20 -

 مجازي پيام نور 13369  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13370  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13371  تهران جنوب -ن تهران دانشگاه پيام نور استا آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13372  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13373  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  آموزش زبان انگليسي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13374  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي آموزش زبان 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13375  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13376  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13377  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13378  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 غيرانتفاعي 13379  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13380  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي آموزش زبان 20 -

 غيرانتفاعي 13381  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13382  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  آموزش زبان انگليسي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13383  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13384  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  آموزش زبان انگليسي 20 -

 غيرانتفاعي 13385  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  آموزش زبان انگليسي 20 - 
 غيرانتفاعي 13386  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  آموزش زبان انگليسي 20 - 

 غيرانتفاعي 13387  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13388  موسسه غيرانتفاعي كرمان آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13389  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  آموزش زبان انگليسي 20 -
 غيرانتفاعي 13390  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  آموزش زبان انگليسي 20 -

 ) 2مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13391  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 6 -  
 روزانه 13392  ه اروميهدانشگا انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13393  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 4 -

 روزانه 13394  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  انگليسي زبان و ادبيات - 7 فقط زن
 روزانه 13395  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 5 -

 روزانه 13396  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
 روزانه 13397  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 12 -

 روزانه 13398  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 7 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13399  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13400  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي تزبان و ادبيا 7 -
 روزانه 13401  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  انگليسي زبان و ادبيات 10 -
 روزانه 13402  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 12 -
انهروز 13403  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 8 -  

 روزانه 13404  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 روزانه 13405  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 روزانه 13406  سنندج - دانشگاه كردستان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 روزانه 13407  شتر -دانشگاه گيالن  انگليسي زبان و ادبيات 8 -
 روزانه 13408  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 روزانه 13409  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 روزانه 13410  دانشگاه مالير انگليسي زبان و ادبيات 15 -
 روزانه 13411  رفسنجان -ر(عج) دانشگاه ولي عص انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 نوبت دوم 13412  دانشگاه اراك انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13413  دانشگاه اروميه انگليسي زبان و ادبيات 5 -
 نوبت دوم 13414  دانشگاه اصفهان انگليسي زبان و ادبيات 3 -

 نوبت دوم 13415  تهران - ا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهر انگليسي زبان و ادبيات - 3 فقط زن
 نوبت دوم 13416  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13417  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 نوبت دوم 13418  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
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  صفحه 71 
 

 ) 2ان انگليسي (كد ضريب مجموعه زب - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 نوبت دوم 13419  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 7 -
 نوبت دوم 13420  كرمان -ر دانشگاه شهيد باهن انگليسي زبان و ادبيات 2 -
 نوبت دوم 13421  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبان و ادبيات 4 -
 نوبت دوم 13422  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبان و ادبيات 6 -
 نوبت دوم 13423  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبان و ادبيات 1 -
 نوبت دوم 13424  رشت -دانشگاه گيالن  انگليسي ن و ادبياتزبا 4 -
 نوبت دوم 13425  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 3 -
 نوبت دوم 13426  بابلسر -دانشگاه مازندران  انگليسي زبان و ادبيات 2 -
 نوبت دوم 13427  نرفسنجا -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 1 -

 مجازي 13428  دانشگاه تهران انگليسي زبان و ادبيات 25 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13429  دانشگاه تبريز انگليسي زبان و ادبيات 5 -

 انگليسي زبان و ادبيات 7 - 
البرزكرج  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 13430  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13431  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبان و ادبيات 7 -

ديس خودگردانپر 13432  دانشگاه سمنان انگليسي زبان و ادبيات 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 13433  دانشگاه شيراز انگليسي زبان و ادبيات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13434  خرم آباد -دانشگاه لرستان  انگليسي زبان و ادبيات 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13435  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  انگليسي زبان و ادبيات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13436  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13437  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13438  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 پيام نور 13439  مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 مجازي پيام نور 13440  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13441  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 13442  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  انگليسي زبان و ادبيات 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 13443  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  يانگليس زبان و ادبيات 20 -
 غيرانتفاعي 13444  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 غيرانتفاعي 13445  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13446  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبان و ادبيات 15 - حصيل واحد دماوندمحل ت -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13447  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبان و ادبيات 20 -
 غيرانتفاعي 13448  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبان و ادبيات 20 -

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121

 روزانه 13449  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  6 -  
 روزانه 13450  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  14 -

 روزانه 13451  تهران -دانشگاه خوارزمي  انگليسي زبانمترجمي  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13452  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سيانگلي زبانمترجمي  5 - 
 روزانه 13453  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  6 - 

 روزانه 13454  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 -
 روزانه 13455  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  6 -

 نوبت دوم 13456  دانشگاه اصفهان انگليسي زبانمترجمي  4 - 
 نوبت دوم 13457  دانشگاه بيرجند انگليسي زبانمترجمي  2 - 

 نوبت دوم 13458  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انگليسي زبانمترجمي  3 -
بت دومنو 13459  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  انگليسي زبانمترجمي  2 -  

 نوبت دوم 13460  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 - 
 نوبت دوم 13461  دانشگاه فردوسي مشهد انگليسي زبانمترجمي  2 - 

 مجازي 13462  دانشگاه تهران انگليسي زبانمترجمي  25 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 13463  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انگليسي زبانمترجمي  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13464  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 پيام نور 13465  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13466  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - ردفقط م
 غيرانتفاعي 13467  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13468  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13469  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13470  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13472  د (محل تحصيل واحد تهران)دماون -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13471  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  انگليسي زبانمترجمي  15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13473  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13474  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  سيانگلي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13475  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13476  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13477  تنكابن -ي رودكي موسسه غيرانتفاع انگليسي زبانمترجمي  20 -

 غيرانتفاعي 13478  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13479  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13480  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13481  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط زن
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  صفحه 72 
 

 ) 3مجموعه زبان انگليسي (كد ضريب  - 1121  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13482  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  انگليسي زبانمترجمي  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13483  موسسه غيرانتفاعي كار انگليسي زبانمترجمي  20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13484  موسسه غيرانتفاعي كرمان انگليسي زبانمترجمي  20 - 
 غيرانتفاعي 13485  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  انگليسي زبانمترجمي  20 - 

 غيرانتفاعي 13486  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  انگليسي زبانمترجمي  20 -
 غيرانتفاعي 13487  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  انگليسي زبانمترجمي  20 -

 غيرانتفاعي 26455  محمودآباد –خزر موسسه غيرانتفاعي   گليسيان زبانمترجمي  20 - 
 ) 1مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122

 روزانه 13488  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 5 -  
 روزانه 13489  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 1 - فاقد خوابگاه

وزانهر 13490  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 7 -   

 روزانه 13491  دانشگاه تربيت مدرس مترجمي زبان روسي 5 -
 نوبت دوم 13492  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 4 - 

 مجازي 13493  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 25 - آموزش محور
 ) 2مجموعه زبان روسي (كد ضريب  - 1122

زانهرو 13494  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  5 -    

 نوبت دوم 13495  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  3 - 
 مجازي 13496  دانشگاه تهران و ادبيات روسيزبان  25 - آموزش محور

 ) 1مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13497  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 5 -  
 نوبت دوم 13498  دانشگاه تهران مترجمي زبان آلماني 3 - 

 ) 2مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 7 -  
 نوبت دوم 13500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش زبان آلماني 4 - 

 پرديس خودگردان 13501  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش آموزش زبان آلماني 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 3مجموعه زبان آلماني (كد ضريب  - 1124

 روزانه 13502  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 5 -  
 نوبت دوم 13503  دانشگاه تهران زبان و ادبيات آلماني 3 -

 ) 1مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125
 روزانه 13504  دانشگاه تهران ريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمدي 7 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 13505  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13506  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 8 - 

 روزانه 13507  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - 
 روزانه 13508  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - 

 نوبت دوم 13509  دانشگاه تهران انگرديمديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 13510  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13511  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 2 - 
 نوبت دوم 13512  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جها 4 - 
 نوبت دوم 13513  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 4 - 

 پرديس خودگردان 13514  تهران -ه طباطبايي دانشگاه عالم مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 13515  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13516  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13517  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  يريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگرديمد 20 - 
 غيرانتفاعي 13518  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13519  مشهد - عي بينالود موسسه غيرانتفا مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13520  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13521  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13522  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  ي گرايش بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگرد 20 - 
 غيرانتفاعي 13523  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 
 غيرانتفاعي 13524  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 20 - 

 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125

 روزانه 13525  دانشگاه سمنان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 8 -  
 روزانه 13526  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 7 -

 روزانه 13527  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي توسعه جهانگردييش برنامهمديريت جهانگردي گرا 10 - 
 روزانه 13528  دانشگاه هنر اصفهان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 15 - 
 نوبت دوم 13529  دانشگاه سمنان ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 2 - 

 نوبت دوم 13530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي توسعه جهانگرديانگردي گرايش برنامهمديريت جه 4 -
 نوبت دوم 13531  بابلسر -دانشگاه مازندران  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 6 - 

 پرديس خودگردان 13532  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سعه جهانگرديريزي تومديريت جهانگردي گرايش برنامه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13533  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 

 غيرانتفاعي 13534  اصفهان -بهايي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 13535  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 
يغيرانتفاع 13536  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -   

 غيرانتفاعي 13537  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 - 
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  صفحه 73 
 

 ) 2مديريت جهانگردي (كد ضريب  -  1125  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13538  موسسه غيرانتفاعي قشم ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -
 غيرانتفاعي 13539  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ريزي توسعه جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش برنامه 20 -

 ) 1ب مجموعه حقوق (كد ضري - 1126

 روزانه 13540  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  حقوق خصوصي 11 -  
 روزانه 13541  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13542  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 10 - 
 روزانه 13543  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13544  دانشگاه تبريز وق خصوصيحق 8 -
 روزانه 13545  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي 5 - 
 روزانه 13546  دانشگاه تهران حقوق خصوصي 7 - 

 روزانه 13547  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13548  سبزوار - بزواري دانشگاه حكيم س حقوق خصوصي 9 -

 روزانه 13549  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13550  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حقوق خصوصي 4 - 
 روزانه 13551  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13552  نتهرا - دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 12 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13553  دانشگاه شهركرد حقوق خصوصي 8 - 
 روزانه 13554  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 9 - 
 روزانه 13555  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13556  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 -
 روزانه 13557  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب حقوق خصوصي 7 - 

 روزانه 13558  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13559  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 10 - 

 روزانه 13560  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط مرد
 روزانه 13561  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13562  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - 
 روزانه 13563  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 5 - 

 روزانه 13564  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13565  ش و پژوهش مديريت و برنامه ريزيموسسه عالي آموز حقوق خصوصي 6 - 
 روزانه 13566  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 6 - 
 روزانه 13567  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - 

 روزانه 13568  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري سردفتري اسناد رسمي 12 - فقط مرد
 روزانه 13569  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 12 - فقط مرد -رايط در انتهاي دفترچه ش

 روزانه 13570  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
ه حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانشكد  روزانه 13571  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -

 روزانه 13572  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حمل و نقل تجاريحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13573  تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل فقه و حقوق اقتصادي 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13574  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق خصوصي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 13575  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق خانواده 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13576  وجردبر - دانشگاه آيت اله بروجردي  حقوق خصوصي 2 -
 نوبت دوم 13577  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي 6 - 
 نوبت دوم 13578  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي 4 - 
 نوبت دوم 13579  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13580  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 6 -
 نوبت دوم 13581  دانشگاه تهران وق خصوصيحق 7 - 

 نوبت دوم 13582  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13583  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  حقوق خصوصي 1 - 

 نوبت دوم 13584  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13585  دانشگاه سمنان حقوق خصوصي 2 - 

 نوبت دوم 13586  تهران - دانشگاه شاهد  حقوق خصوصي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13588  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 4 -
 نوبت دوم 13589  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي 3 - 
 نوبت دوم 13590  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - 
 نوبت دوم 13591  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 4 - 

 نوبت دوم 13592  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13593  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش حقوق اقتصادي 4 - 
 نوبت دوم 13594  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 4 - 

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 13595  دانشگاه تهران حمل و نقل تجاريحقوق  4 -
 نوبت دوم 13596  ن (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهرا فقه و حقوق اقتصادي 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 مجازي 13597  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي 13598  دانشگاه قم حقوق خصوصي 20 - فقط مرد - آموزش محور 

آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 فقط زن - محور 

 مجازي 13599  گاه قمدانش حقوق خصوصي 20 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 13600  دانشگاه تبريز حقوق خصوصي 8 -
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  صفحه 74 
 

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 حقوق خصوصي 8 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13601  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 حقوق خصوصي 10 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 13602  واقع در كرج)
گردان واقع در محل تحصيل پرديس خود

 تهران
 پرديس خودگردان 13603  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي 10 -

 پرديس خودگردان 13604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 13605  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 13606  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق خصوصي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 13607  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 -
 -فقط زن  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود
 پرديس خودگردان 13608  دانشگاه قم حقوق خصوصي 10 -

 پرديس خودگردان 13609  رشت -دانشگاه گيالن  حقوق خصوصي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13610  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13611  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق اقتصادي 6 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 13612  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق اقتصادي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13613  واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13614  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  حقوق خصوصي 20 -
 پيام نور 13615  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 -

 پيام نور 13616  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 
 پيام نور 13617  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي 20 - 

 پيام نور 13618  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حقوق خصوصي 20 -
 پيام نور 13619  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  حقوق خصوصي 20 -

ن حقوق خصوصي 20 -   غيرانتفاعي 13620  كيدانشگاه غيرانتفاعي ايوا
 غيرانتفاعي 13621  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13622  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حقوق خصوصي 20 -
يغيرانتفاع 13623  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حقوق خصوصي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 غيرانتفاعي 13624  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13625  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13626  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13627  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  ق خصوصيحقو 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13628  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13629  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 13630  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) حقوق خصوصي 15 - فقط مرد -اي دفترچه شرايط در انته
 حقوق خصوصي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
اعيغيرانتف 13631  قم –جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   

 غيرانتفاعي 13632  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13633  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  حقوق خصوصي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13634  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13635  ساري - اديب مازندران موسسه غيرانتفاعي  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13636  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 13637  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13638  بجنورد -غيرانتفاعي اشراق موسسه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13639  المرد - موسسه غيرانتفاعي تابناك  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13640  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13641  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13642  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ق خصوصيحقو 20 - 

 غيرانتفاعي 13643  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حقوق خصوصي 20 -
 غيرانتفاعي 13644  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حقوق خصوصي 20 -

 غيرانتفاعي 13645  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13646  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13647  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13648  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق خصوصي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 13649  كاشان - ض كاشاني موسسه غيرانتفاعي عالمه في حقوق خصوصي 20 - 
 غيرانتفاعي 13650  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13651  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حقوق خصوصي 20 -
اعيغيرانتف 13652  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حقوق خصوصي 20 -  

 غيرانتفاعي 13653  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق خصوصي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13654  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  حقوق خصوصي 20 - 

 غيرانتفاعي 13655  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 13656  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن - ترچه توضيحات در انتهاي دف

 غيرانتفاعي 13657  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط زن
يرانتفاعيغ 13658  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حقوق ثبت اسناد و امالك 15 - فقط مرد  

 غيرانتفاعي 13659  موسسه غيرانتفاعي كار حقوق ثبت اسناد و امالك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 13660  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 -
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  صفحه 75 
 

 ) 1مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ايشعنوان رشته / گر نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13661  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  حقوق مالي ـ اقتصادي 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 13662  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13663  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حقوق خصوصي 40 - زش محورآمو

 مجازي غيرانتفاعي 13664  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  حقوق خصوصي 40 - آموزش محور
 ) 2مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13665  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 6 -  
 روزانه 13666  دانشگاه تربيت مدرس المللحقوق بين 5 - 
 روزانه 13667  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 - 

 روزانه 13668  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13669  تهران -دانشگاه خوارزمي  لالملحقوق بين 7 - محل تحصيل تهران

 روزانه 13670  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 7 -
 روزانه 13671  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 -

 روزانه 13672  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - 
 روزانه 13673  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري المللق بينحقو 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13674  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط مرد
 روزانه 13675  دانشگاه قم المللحقوق بين 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

نهروزا 13676  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 5 -  

 نوبت دوم 13677  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  المللحقوق بين 3 - 
 نوبت دوم 13678  دانشگاه تهران المللحقوق بين 6 -

 نوبت دوم 13679  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق بين 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13680  تهران -نشگاه خوارزمي دا المللحقوق بين 2 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 13681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 5 -
 نوبت دوم 13682  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 4 - 

 نوبت دوم 13683  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 2 -
 مجازي 13684  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) لمللاحقوق بين 40 - آموزش محور
 مجازي 13685  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 15 - آموزش محور

 مجازي 13686  دانشگاه قم المللحقوق بين 20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13687  ه قمدانشگا المللحقوق بين 20 -

 المللحقوق بين 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13688  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13689  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللحقوق بين 7 -

 پرديس خودگردان 13690  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق بين 7 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
 پرديس خودگردان 13691  دانشگاه شيراز المللحقوق بين 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13692  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق بين 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13693  بابلسر –دانشگاه مازندران  المللحقوق بين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13694  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13695  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13696  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 - 

 پيام نور 13697  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13698  هر جديد پرديسواحد ش -دانشگاه پيام نور استان تهران  المللحقوق بين 20 -
 پيام نور 13699  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  المللحقوق بين 20 -

 پيام نور 13700  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 
 پيام نور 13701  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  المللحقوق بين 20 - 

 پيام نور 13702  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 13703  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  المللحقوق بين 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13704  قم - غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  المللحقوق بين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13705  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  المللحقوق بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13706  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  المللحقوق بين 20 - 

 غيرانتفاعي 13707  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  المللحقوق بين 20 -
 غيرانتفاعي 26451  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - فقط زن

محل تحصيل واحد دماوند –فقط مرد   غيرانتفاعي 26452  دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  المللحقوق بين 15 - 
 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13708  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  ناسيشحقوق جزا و جرم 11 -  
 روزانه 13709  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13710  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 3 - 
هروزان 13711  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 10 -   

 روزانه 13712  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 7 - 
 روزانه 13713  دانشگاه تربيت مدرس شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 روزانه 13714  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 

 روزانه 13715  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا شناسيحقوق جزا و جرم 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13716  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 
 روزانه 13717  دانشگاه شهركرد شناسيحقوق جزا و جرم 11 - 
 روزانه 13718  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13719  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيحقوق جزا و جرم 6 - 
 روزانه 13720  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 روزانه 13721  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
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  صفحه 76 
 

 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   ل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مح عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 13722  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري شناسيحقوق جزا و جرم 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13723  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 8 -
 روزانه 13724  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط مرد

 روزانه 13725  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13726  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 6 -
 روزانه 13727  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 17 -

 روزانه 13728  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - 
 روزانه 13729  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 

 روزانه 13730  دانشگاه ميبد شناسيحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13731  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 -

 روزانه 13732  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اطفال و نوجوانانحقوق كيفري  16 - 
 روزانه 13733  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

هروزان 13734  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 7 -  
 روزانه 13735  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13736  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  فقه و حقوق جزا 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13737  بروجرد - ردي دانشگاه آيت اله بروج شناسيحقوق جزا و جرم 5 - 
 نوبت دوم 13738  دانشگاه اصفهان شناسيحقوق جزا و جرم 3 -
 نوبت دوم 13739  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيحقوق جزا و جرم 1 -

 نوبت دوم 13740  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13741  دانشگاه تبريز شناسيجرم حقوق جزا و 5 - 

 نوبت دوم 13742  دانشگاه تهران شناسيحقوق جزا و جرم 13 -
 نوبت دوم 13743  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

ت دومنوب 13744  دانشگاه دامغان شناسيحقوق جزا و جرم 3 -   

 نوبت دوم 13745  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيحقوق جزا و جرم 8 - 
 نوبت دوم 13746  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيحقوق جزا و جرم 5 -
 نوبت دوم 13747  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيحقوق جزا و جرم 2 -

 نوبت دوم 13748  دانشگاه كاشان شناسيحقوق جزا و جرم 4 - 
 نوبت دوم 13749  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 

 نوبت دوم 13750  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 -
 نوبت دوم 13751  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 -

 نوبت دوم 13752  دانشگاه ميبد اسيشنحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13753  دانشگاه تهران حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 4 - 

 نوبت دوم 13754  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق كيفري اطفال و نوجوانان 8 -
 مجازي 13755  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي 13756  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 20 - آموزش محور

 مجازي 13757  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13758  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

ديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پر  پرديس خودگردان 13759  دانشگاه تبريز شناسيحقوق جزا و جرم 7 -

 شناسيحقوق جزا و جرم 13 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13760  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13761  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيجزا و جرم حقوق 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13762  دانشگاه شيراز شناسيحقوق جزا و جرم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

ردانپرديس خودگ 13763  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 -  

 -فقط زن  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13764  دانشگاه قم شناسيحقوق جزا و جرم 10 -
 پرديس خودگردان 13765  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيحقوق جزا و جرم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 13766  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيحقوق جزا و جرم 5 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر
 پيام نور 13767  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

 پيام نور 13768  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 پيام نور 13769  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 پيام نور 13770  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13771  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -

 غيرانتفاعي 13772  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 
 غيرانتفاعي 13773  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13774  رانته - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13775  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13776  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13777  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) اسيشنحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13778  دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين (محل تحصيل واحد قم) شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 13779  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 13780  تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13781  ساري - مازندران موسسه غيرانتفاعي اديب  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13783  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - فقط زن
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  صفحه 77 
 

 ) 3مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 13782  دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد  شناسيحقوق جزا و جرم 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 13784  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 غيرانتفاعي 13785  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  ناسيشحقوق جزا و جرم 20 - 
 غيرانتفاعي 13786  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسيحقوق جزا و جرم 20 - 

 غيرانتفاعي 13787  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  شناسيحقوق جزا و جرم 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 13788  تهران -فاعي مجازي ايرانيان موسسه غيرانت شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 13789  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور
عيمجازي غيرانتفا 13790  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  شناسيحقوق جزا و جرم 40 - آموزش محور  

 ) 4مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13791  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  4 -  
 روزانه 13792  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 - 

 روزانه 13793  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 -
 روزانه 13794  فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  عموميحقوق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 13795  دانشگاه سمنان عموميحقوق  5 - 
 روزانه 13796  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  7 - 

 روزانه 13797  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  عموميحقوق  7 -
 روزانه 13798  دانشگاه شيراز عموميحقوق  6 - 
 روزانه 13799  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  عموميحقوق  7 - 

 روزانه 13800  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري عموميحقوق  12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13801  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط مرد

 روزانه 13802  دانشگاه قم عموميحقوق  10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 13803  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 13804  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت نظارت و بازرسي 20 -
 روزانه 13805  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري و بازرسي مديريت نظارت 12 - فقط مرد
 روزانه 13806  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت دادگستري 12 - فقط مرد

 روزانه 13807  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 5 - 
 روزانه 13808  مات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خد حقوق دادرسي اداري 12 - فقط مرد

 نوبت دوم 13809  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13810  دانشگاه تبريز عموميحقوق  4 -

 نوبت دوم 13811  دانشگاه تهران عموميحقوق  6 - 
 نوبت دوم 13812  يس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرد عموميحقوق  4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13813  دانشگاه سمنان عموميحقوق  2 - 
 نوبت دوم 13814  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  5 -

 نوبت دوم 13815  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  عموميحقوق  4 - 
ومنوبت د 13816  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  3 -   

 نوبت دوم 13817  دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري 3 - 
 مجازي 13818  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) عموميحقوق  40 - آموزش محور

 مجازي 13819  دانشگاه قم عموميحقوق  20 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 فقط زن - محور 
 مجازي 13820  دانشگاه قم عموميوق حق 20 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 13821  دانشگاه تبريز عموميحقوق  6 -

 عموميحقوق  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13822  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 13823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميحقوق  7 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 13824  دانشگاه شيراز عموميحقوق  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ودگردانپرديس خ 13825  بابلسر -دانشگاه مازندران  عموميحقوق  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پيام نور 13826  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق دادرسي اداري 20 - 
 غيرانتفاعي 13827  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13828  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  عموميحقوق  20 -
 غيرانتفاعي 13829  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  عموميحقوق  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 13830  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  عموميحقوق  20 - 
 غيرانتفاعي 13831  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  عموميحقوق  20 - 

 غيرانتفاعي 13832  قم -ر موسسه غيرانتفاعي طلوع مه عموميحقوق  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 13833  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  عموميحقوق  15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 13834  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  عموميحقوق  20 - 
 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13835  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 -  
 روزانه 13836  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  6 - 
 روزانه 13837  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  8 - 

 روزانه 13838  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  8 -
 نوبت دوم 13839  دانشگاه تهران بشرحقوق  4 - 
منوبت دو 13840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  3 -   

 نوبت دوم 13841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بشرحقوق  4 - 
 نوبت دوم 13842  بابلسر -دانشگاه مازندران  بشرحقوق  4 -
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  صفحه 78 
 

 ) 5مجموعه حقوق (كد ضريب  -  1126  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پرديس خودگردان 13843  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  بشرحقوق  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13844  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  بشرحقوق  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 6مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13845  دانشگاه تربيت مدرس مالكيت فكري حقوق 5 -  
 روزانه 13846  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 روزانه 13847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 7 - 
 روزانه 13848  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - 

 روزانه 13849  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط مرد
 روزانه 13850  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 13851  دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري 4 - 
 نوبت دوم 13852  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 4 - 

 نوبت دوم 13853  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال حقوق مالكيت فكري 4 -

 حقوق مالكيت فكري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13854  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
انپرديس خودگرد 13855  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق مالكيت فكري 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 13856  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق مالكيت فكري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 13857  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق تجارت الكترونيكي 20 - 
 ) 7مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13858  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  حقوق محيط زيست 6 -  
 روزانه 13859  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 4 - 

 نوبت دوم 13860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق محيط زيست 3 -
 نوبت دوم 13861  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق محيط زيست 2 - 

 پرديس خودگردان 13862  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قوق محيط زيستح 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 8مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13863  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13864  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 - 
 روزانه 13865  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 7 - 

 روزانه 13866  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 -
 روزانه 13867  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 13868  دانشگاه صنعت نفت حقوق نفت و گاز 10 - محل تحصيل واحد آبادان

 روزانه 13869  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 8 - 
 نوبت دوم 13870  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) المللحقوق تجارت بين 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13871  تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13872  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللحقوق تجارت بين 4 - 
 نوبت دوم 13873  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز 5 - 

منوبت دو 13874  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق نفت و گاز 4 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 13875  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق نفت و گاز 4 - 
 پرديس خودگردان 13876  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  المللحقوق تجارت بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حقوق نفت و گاز 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 13877  اي امسال درتهران)صرفاوروديه

 غيرانتفاعي 13878  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13879  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  المللحقوق تجارت بين 20 -

 غيرانتفاعي 13880  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13881  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  المللحقوق تجارت بين 20 - 
 غيرانتفاعي 13882  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حقوق نفت و گاز 20 - 

 ) 9مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13883  شگاه اروميهدان و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  15 -  
 روزانه 13884  دانشگاه امام صادق (ع ) و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  14 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 13885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 -
 روزانه 13886  ايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه علوم قض حقوق خانواده 12 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 13887  دانشگاه اروميه و حقوق گرايش حقوق خانوادهاسالمي معارف  5 - 
 نوبت دوم 13888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 4 - 

 پرديس خودگردان 13889  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خانواده 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 13890  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  حقوق خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 10مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13891  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق ارتباطات 8 -  
 نوبت دوم 13892  تهران -گاه عالمه طباطبايي دانش حقوق ارتباطات 4 - 

 ) 11مجموعه حقوق (كد ضريب  - 1126

 روزانه 13893  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  7 -  
 روزانه 13894  دانشگاه شهركرد هاي تجاريحقوق شركت 5 - 

 روزانه 13895  نشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستريدا هاي تجاريحقوق شركت 12 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 13896  دانشگاه تهران الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  4 - 

 الملليبيناقتصادي تجاري حقوق  7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

نپرديس خودگردا 13897  صرفاوروديهاي امسال درتهران)  
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  صفحه 79 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 13898  دانشگاه تهران شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 7 -  
 روزانه 13899  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميرانشناسي گرايش ايايران 4 -
 روزانه 13900  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 روزانه 13901  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13902  قزوين - انشگاه بين المللي امام خميني (ره ) د شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 -
 روزانه 13904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 روزانه 13905  رشت -دانشگاه گيالن  تاريخشناسي شناسي گرايش ايرانايران 8 -
 روزانه 13906  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 10 -
 روزانه 13907  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 4 -
 روزانه 13908  تهران -اه شهيد بهشتي دانشگ فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 5 -
 روزانه 13909  رشت -دانشگاه گيالن  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 8 -

 روزانه 13910  دانشگاه ميبد فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 13911  دانشگاه تهران سي عموميشناشناسي گرايش ايرانايران 5 -
 نوبت دوم 13912  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13914  رشت -گيالن دانشگاه  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13915  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13916  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13917  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13918  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 2 -
 نوبت دوم 13919  دانشگاه يزد شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 4 -
 نوبت دوم 13920  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -
 نوبت دوم 13921  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -
 نوبت دوم 13922  رشت -دانشگاه گيالن  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 2 -

 نوبت دوم 13923  دانشگاه ميبد فرهنگياب و رسوم و ميراث شناسي گرايش آدايران 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 پرديس خودگردان 13924  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13925  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فرهنگيشناسي گرايش آداب و رسوم و ميراث ايران 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي (كد ضريب ايران - 1127

  - 5 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي خهنس

 روزانه 13927  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 نوبت دوم 13928  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و مرمت شناسي شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 پرديس خودگردان 13929  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 15 - فقط مرد
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13930  مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 15 - نفقط ز - توضيحات در انتهاي دفترچه 
شناسي و مرمت شناسي گرايش اصول نسخهايران
 آراييو نسخه خطيهاي نسخه

 غيرانتفاعي 13931  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) 

 ) 1آموزش زبان ژاپني (كد ضريب  - 1128

 روزانه 13932  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 7 -  
 نوبت دوم 13933  دانشگاه تهران آموزش زبان ژاپني 4 -

 ) 1زبان و ادبيات اردو (كد ضريب  - 1129

 روزانه 13934  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 6 -  
 نوبت دوم 13935  دانشگاه تهران زبان و ادبيات اردو 3 -

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 13936  بروجرد - ي دانشگاه آيت اله بروجرد سياسيعلوم 17 -  
 روزانه 13937  دانشگاه اصفهان سياسيعلوم 14 -
 روزانه 13938  دانشگاه بيرجند سياسيعلوم 14 -

 روزانه 13939  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 10 - 
 روزانه 13940  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 8 -
 روزانه 13941  گاه تربيت مدرسدانش سياسيعلوم 6 -
 روزانه 13942  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 -

 روزانه 13943  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 13944  كرمانشاه - دانشگاه رازي  سياسيعلوم 6 -
وزانهر 13945  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 -  

 روزانه 13946  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 4 - 
 روزانه 13947  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 5 -
 روزانه 13948  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 -
 روزانه 13949  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 16 -
 روزانه 13950  سي مشهددانشگاه فردو سياسيعلوم 8 -
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  صفحه 80 
 

 ) 1الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

وزانهر 13951  رشت –دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 10 -  

 روزانه 13952  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 9 -
 روزانه 13953  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 12 -
 روزانه 13954  دانشگاه يزد سياسيعلوم 9 -

 روزانه 13955  قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  تربيت مربي علوم سياسي 30 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 13956  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 5 -

 روزانه 13957  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 8 -
 نوبت دوم 13958  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13959  اه اصفهاندانشگ سياسيعلوم 7 -
 نوبت دوم 13960  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13961  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 6 -
 نوبت دوم 13962  دانشگاه تهران سياسيعلوم 14 -

 نوبت دوم 13963  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 4 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 13964  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 1 -
 نوبت دوم 13965  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سياسيعلوم 4 -
 نوبت دوم 13966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 2 -
 نوبت دوم 13967  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياسيعلوم 8 -
 نوبت دوم 13968  دانشگاه فردوسي مشهد سياسيعلوم 3 -
 نوبت دوم 13969  رشت -دانشگاه گيالن  سياسيعلوم 5 -
 نوبت دوم 13970  بابلسر -دانشگاه مازندران  سياسيعلوم 5 -
 نوبت دوم 13971  دانشگاه ياسوج سياسيعلوم 3 -
 نوبت دوم 13972  دانشگاه يزد سياسيعلوم 3 -

ل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسيمح  نوبت دوم 13973  دانشگاه تهران سياستگذاري عمومي 4 -
 نوبت دوم 13974  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سياستگذاري عمومي 4 -

 مجازي 13975  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 40 - آموزش محور
ريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تب  پرديس خودگردان 13976  دانشگاه تبريز سياسيعلوم 8 -

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 13977  تهران -دانشگاه خوارزمي  سياسيعلوم 10 -
دانپرديس خودگر 13978  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سياسيعلوم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پرديس خودگردان 13979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياسيعلوم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 13980  دانشگاه شيراز سياسيعلوم 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 13981  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13982  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13983  مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13984  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13985  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  سياسيعلوم 20 -
 پيام نور 13986  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  سياسيعلوم 20 -

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 13987  قم –دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  يسياسعلوم 7 -

 غيرانتفاعي 13988  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  سياسيعلوم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 13989  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  سياسيعلوم 20 -

 ) 2ل (كد ضريب الملمجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 13990  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 7 -  
 روزانه 13991  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  المللروابط بين 10 -
 روزانه 13992  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 -
 روزانه 13993  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 -

 روزانه 13994  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 9 - ل تهرانمحل تحصي
 روزانه 13995  كرمانشاه - دانشگاه رازي  المللروابط بين 6 -
 روزانه 13996  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 -
 روزانه 13997  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 16 -
 روزانه 13998  دانشگاه فردوسي مشهد المللروابط بين 6 -
 روزانه 13999  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 15 -
 روزانه 14000  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 12 -
 روزانه 14001  دانشگاه يزد المللروابط بين 8 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - لح مي باشد مس
 محل تحصيل تهران -فقط مرد  -

 روزانه 14004  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الملل گرايش ديپلماسي كنترل تسليحاتروابط بين 12 -

 نوبت دوم 14005  دانشگاه اصفهان المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14006  قزوين - ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني ( المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14007  دانشگاه تهران المللروابط بين 7 -
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  صفحه 81 
 

 ) 2الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14008  تهران –دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 3 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14009  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 4 -
 نوبت دوم 14010  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين 8 -
 نوبت دوم 14011  ي مشهددانشگاه فردوس المللروابط بين 2 -
 نوبت دوم 14012  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 12 -
 نوبت دوم 14013  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللروابط بين 9 -
 نوبت دوم 14014  دانشگاه يزد المللروابط بين 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
هاي دفترچه شرايط در انت - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -فقط مرد  -
 نوبت دوم 14015  دانشگاه صنعتي مالك اشتر الملل گرايش ديپلماسي كنترل تسليحاتروابط بين 12 -

 مجازي 14016  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 40 - آموزش محور
گردانپرديس خود 14017  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين 5 -  

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

 پرديس خودگردان 14018  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين 9 -

 پرديس خودگردان 14019  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14020  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللط بينرواب 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14021  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14022  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  المللروابط بين 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 3الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 14023  دانشگاه تهران ايمنطقهمطالعات  20 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد  وزانهر 14024  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايمنطقهمطالعات  20 -  

 روزانه 14025  تهران -دانشگاه خوارزمي  ايمنطقهمطالعات  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14026  كرمانشاه - دانشگاه رازي  ايمنطقهمطالعات  5 -
 روزانه 14027  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايمنطقهمطالعات  7 -
انهروز 14028  دانشگاه شيراز ايمنطقهمطالعات  15 -  

 روزانه 14029  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 -
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 موسسه آموزش عالي بيمه اكو
 روزانه 14030  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  10 -

 روزانه 14031  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  14 -
 روزانه 14032  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  8 -

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال آفريقامنطقهمطالعات  4 -  روزانه 14033  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي عات آسياي مركزي و قفقازاي گرايش مطالمنطقهمطالعات  4 -  روزانه 14034  دانشگاه تهران
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14035  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14036  ندانشگاه تهرا اي گرايش مطالعات آمريكاي شماليمنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  روزانه 14037  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات آسياي جنوب شرقيمنطقهمطالعات  4 -

 روزانه 26461  وزارت امور خارجه –الملل دانشكده روابط بين ايمنطقهمطالعات  7   فقط زن –شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26462  وزارت امور خارجه –الملل دانشكده روابط بين ايمنطقهمطالعات  13   فقط مرد –ي دفترچه شرايط در انتها

 نوبت دوم 14038  دانشگاه تهران ايمنطقهمطالعات  20 -
 نوبت دوم 14039  تهران –دانشگاه خوارزمي  ايمنطقهمطالعات  4 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14040  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان ايمنطقهمطالعات  4 -
 نوبت دوم 14041  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  20 -

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 14042  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  10 -

 نوبت دوم 14043  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايمنطقهمطالعات  4 -
 نوبت دوم 14044  دانشگاه يزد ايمنطقهمطالعات  3 -

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي - 4 
اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال منطقهمطالعات 

 آفريقا
 نوبت دوم 14045  دانشگاه تهران

علوم سياسي محل تحصيل دانشكده حقوق و - 4 
اي گرايش مطالعات آسياي مركزي و منطقهمطالعات 

 قفقاز
 نوبت دوم 14046  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 14047  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات اروپامنطقهمطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي  نوبت دوم 14048  دانشگاه تهران اي گرايش مطالعات آمريكاي شمالينطقهممطالعات  4 -
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي - 4 

اي گرايش مطالعات آسياي جنوب منطقهمطالعات 
 شرقي

 نوبت دوم 14049  دانشگاه تهران
 پرديس خودگردان 14050  تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت ايمنطقهمطالعات  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14051  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  40 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مشترك با دانشگاه دولتي زبان شناسي 
شرايط در  - ) كشور روسيه MSLUمسكو(

محل تحصيل موسسه  - انتهاي دفترچه 
 اكوآموزش عالي بيمه 

 مشترك 14052  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ايمنطقهمطالعات  6 -

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
- 15 

اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال منطقهمطالعات 
 آفريقا

 غيرانتفاعي 14053  قم -باقرالعلوم(ع )  دانشگاه غيرانتفاعي
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  صفحه 82 
 

 ) 4الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 14054  همدان –گاه بوعلي سينا دانش در اسالمسياسي انديشه  10 -  
محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه 

 روزانه 14055  دانشگاه تهران در اسالمسياسي انديشه  6 - اسالمي
 روزانه 14056  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  5 -
 روزانه 14057  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  16 -
 روزانه 14058  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  4 -

 روزانه 14059  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي در اسالمسياسي انديشه  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي  نوبت دوم 14060  دانشگاه تهران اسالم درسياسي انديشه  3 -

 نوبت دوم 14061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  2 -
 نوبت دوم 14062  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  در اسالمسياسي انديشه  8 -
 نوبت دوم 14063  بابلسر -دانشگاه مازندران  در اسالمسياسي انديشه  3 -

 مجازي 14064  قم -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در اسالمسياسي انديشه  40 - آموزش محور -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 14065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  در اسالمسياسي انديشه  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

حوزه هاي  2 ويژه طالب داراي مدرك سطح
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14066  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  در اسالمسياسي انديشه  10 -

 غيرانتفاعي 14067  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  در اسالمسياسي انديشه  15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 5الملل (كد ضريب مجموعه علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 14068  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 -  
 روزانه 14069  ت امور خارجهوزار -دانشكده روابط بين الملل  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14070  وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بين الملل  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  13 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14071  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  الملليبينهاي و سازمانديپلماسي  7 -
 * ) 1ات جهان (كد ضريب مطالع - 1131

مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي آلماني زبان 4 -    روزانه 14072  دانشگاه تهران
مطالعات جهان گرايش مطالعات كشورهاي آلماني زبان 4 -   نوبت دوم 14073  دانشگاه تهران

 * ) 2مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14074  دانشگاه تهران كاي التينمطالعات جهان گرايش مطالعات آمري 4 -  
 نوبت دوم 14075  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي التين 4 - 

 * ) 3مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14076  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا 4 -  
 نوبت دوم 14077  دانشگاه تهران يامطالعات جهان گرايش مطالعات بريتان 4 - 

 * ) 4مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14078  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 4 -  
 نوبت دوم 14079  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه 4 - 

 * ) 5مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14080  دانشگاه تهران رايش مطالعات فرانسهمطالعات جهان گ 4 -  
 نوبت دوم 14081  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه 4 - 

 * ) 6مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14082  دانشگاه تهران قاره هندمطالعات جهان گرايش مطالعات شبه 4 -  
 نوبت دوم 14083  دانشگاه تهران قاره هندشبه مطالعات جهان گرايش مطالعات 4 - 

 * ) 7مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14084  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 4 -  
 نوبت دوم 14085  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات آمريكاي شمالي 4 - 

 * ) 8ب مطالعات جهان (كد ضري - 1131
 روزانه 14086  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 -  كامل به زبان ژاپني يا انگليسي تسلط 
 نوبت دوم 14087  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن 4 - كامل به زبان ژاپني يا انگليسي تسلط 

 * ) 9مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14088  دانشگاه تهران ت جهان گرايش مطالعات فلسطينمطالعا 4 -  
 نوبت دوم 14089  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات فلسطين 4 - 

 * ) 10مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14090  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات مصر 4 -  
 نوبت دوم 14091  دانشگاه تهران مصر مطالعات جهان گرايش مطالعات 4 - 

 * ) 11مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14092  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 10 -  
 روزانه 14093  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 
 نوبت دوم 14094  دانشگاه ايالم مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 
 نوبت دوم 14095  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات عراق 4 - 

 * ) 12مطالعات جهان (كد ضريب  - 1131
 روزانه 14096  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 4 -  
دوم نوبت 14097  دانشگاه تهران مطالعات جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا 4 -   

  پذيرش در اين رشته به صورت خاص با شرايط تسلط كامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصي رشته) خواهد بود. *
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  صفحه 83 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132  

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 14098  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -  
 روزانه 14099  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 روزانه 14100  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -

 روزانه 14101  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 - خوابگاه فاقد
 روزانه 14102  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 روزانه 14103  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -

 روزانه 14104  كرمانشاه - دانشگاه رازي  تاريخ ايران شناسي گرايش پيش ازباستان 4 - 
 روزانه 14105  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 14 -
 روزانه 14106  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14107  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انشناسي گرايش پيش از تاريخ ايرباستان 5 -
 روزانه 14108  دانشگاه كاشان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14109  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 5 -
 روزانه 14110  اردبيل - ردبيلي دانشگاه محقق ا شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 10 -

 روزانه 14111  دانشگاه نيشابور شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14112  دانشگاه هنر اسالمي تبريز شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 8 -
انهروز 14113  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 7 -  

 روزانه 14114  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14115  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14116  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 -
 روزانه 14117  دانشگاه جيرفت دوران تاريخي ايرانشناسي گرايش باستان 3 -

 روزانه 14118  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 روزانه 14119  دانشگاه شهركرد شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -
 روزانه 14120  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 -
 روزانه 14121  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 3 -
 روزانه 14122  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 10 -
 روزانه 14123  شگاه نيشابوردان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 -
 روزانه 14124  دانشگاه هنر اصفهان شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 7 -

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14125  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 8 
ايران و شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14126  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14127  دانشگاه تربيت مدرس

 1 - فاقد خوابگاه
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14128  دانشگاه تربيت مدرس

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14129  دانشگاه تهران

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14130  دانشگاه جيرفت

 - 3 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگررزمينس
 روزانه 14131  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14132  دانشگاه شهركرد

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14133  دانشگاه كاشان

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14134  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 10 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14135  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 6 
نگ اسالمي ايران و شناسي گرايش تمدن و فرهباستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14136  دانشگاه نيشابور

 - 8 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14137  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 - 7 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 روزانه 14138  ندانشگاه هنر اصفها

 نوبت دوم 14139  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 2 - 
 نوبت دوم 14140  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14141  دانشگاه تهران شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 4 -
 نوبت دوم 14142  دانشگاه جيرفت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانستانبا 1 -
 نوبت دوم 14143  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14144  دانشگاه كاشان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 3 -
 نوبت دوم 14145  بابلسر -دانشگاه مازندران  تاريخ ايرانشناسي گرايش پيش از باستان 4 -

 نوبت دوم 14146  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 6 - 
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  صفحه 84 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب باستان - 1132  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14147  همدان –دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 2 -
 نوبت دوم 14148  دانشگاه بيرجند شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -

 نوبت دوم 14149  دانشگاه تهران شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 4 - 
 نوبت دوم 14150  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 - 

 نوبت دوم 14151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -
 نوبت دوم 14152  بابلسر -نشگاه مازندران دا شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 1 -

 نوبت دوم 14153  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 6 - 

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14154  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

 - 2 
ي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و شناسباستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14155  دانشگاه بيرجند

 - 4 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14156  دانشگاه تهران

 - 2 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14157  جيرفت دانشگاه

 - 1 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14158  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14159  دانشگاه كاشان

 - 4 
ي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و شناسباستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14160  بابلسر -دانشگاه مازندران 

 - 6 
شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي ايران و باستان

 هاي ديگرسرزمين
 نوبت دوم 14161  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي 

 پرديس خودگردان 14162  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي گرايش پيش از تاريخ ايرانشناسباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14163  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14164  گرگان -فاعي گلستان موسسه غيرانت شناسي گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان 20 -
 غيرانتفاعي 14165  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  شناسي گرايش دوران تاريخي ايرانباستان 20 - 
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 روزانه 14166  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 12 -  
 روزانه 14167  ندانشگاه اردكا شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14168  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 15 - 

 روزانه 14169  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 5 -
 روزانه 14170  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 9 - فقط زن

 روزانه 14171  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14172  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي عموميروان 10 - 

 روزانه 14173  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 -
 روزانه 14174  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 6 - 

وزانهر 14175  دانشگاه تربيت مدرس شناسي عموميروان 1 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 14176  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14177  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 8 -

 روزانه 14178  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14179  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسي عموميروان 6 - 
 روزانه 14180  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 15 - 

 روزانه 14181  كازرون –دانشگاه سلمان فارسي  شناسي عموميروان 18 -
 روزانه 14182  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي عموميروان - 12 
نهروزا 14183  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 20 -   

 روزانه 14184  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 5 - 
 روزانه 14185  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 5 -

 روزانه 14186  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 19 - 
 روزانه 14187  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14188  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 8 - 

 روزانه 14189  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 -
 روزانه 14190  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 8 - 
 روزانه 14191  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 10 - 
 روزانه 14192  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 20 - 

 روزانه 14193  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي عموميروان 10 -
 روزانه 14194  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 14 - 
 نوبت دوم 14195  دانشگاه اراك شناسي عموميروان 10 - 
 نوبت دوم 14196  دانشگاه اردكان شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14197  دانشگاه اروميه شناسي عموميروان 5 -
 نوبت دوم 14198  دانشگاه اصفهان شناسي عموميروان 3 - 

 نوبت دوم 14199  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14200  قزوين - (ره )  دانشگاه بين المللي امام خميني شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14201  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 5 -
 نوبت دوم 14202  دانشگاه تهران شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14203  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي عموميروان 4 - 
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  صفحه 85 
 

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش تظرفي

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14204  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي عموميروان 4 -
 نوبت دوم 14205  دانشگاه زنجان شناسي عموميروان 2 -

 نوبت دوم 14206  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) ناسي عموميشروان - 6 
 نوبت دوم 14207  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14208  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 1 -
 نوبت دوم 14209  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي عموميروان 6 -

 نوبت دوم 14210  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي عموميروان 4 - 
 نوبت دوم 14211  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي عموميروان 2 - 

 نوبت دوم 14212  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 -
ومنوبت د 14213  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي عموميروان 3 -  

 نوبت دوم 14214  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي عموميروان 5 - 
 نوبت دوم 14215  دانشگاه مالير شناسي عموميروان 5 - 

 نوبت دوم 14216  دانشگاه يزد شناسي عموميروان 5 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ديس خودگردانپر 14218  دانشگاه تبريز شناسي عموميروان 7 -  

) شناسي عموميروان 7 -   پرديس خودگردان 14217 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسي عموميروان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14219  واقع در كرج)

 شناسي عموميروان 20 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - و بلوچستان دانشگاه سيستان 

 پرديس خودگردان 14220  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14221  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي عموميروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14222  تهران -يي دانشگاه عالمه طباطبا شناسي عموميروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14223  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي عموميروان 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14224  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14225  مركز تبريز -ور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام ن شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14226  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14227  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14228  مركز زرين شهر - ه پيام نور استان اصفهان دانشگا شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14229  مركز نجف اباد - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14230  واحد بهارستان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14231  مركز كرج -پيام نور استان البرز  دانشگاه شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14232  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14233  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14234  مركز اسالمشهر -ام نور استان تهران دانشگاه پي شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14235  مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14236  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14237  واحد انديمشك -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14238  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14239  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14240  مركز بافت -ن كرمان دانشگاه پيام نور استا شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14241  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14242  مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان  شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14243  واحد آستارا -گيالن  دانشگاه پيام نور استان شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14244  واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14245  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14246  مركز بهشهر -زندران دانشگاه پيام نور استان ما شناسي عموميروان 20 -
 پيام نور 14247  واحد نوشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي عموميروان 20 -

 پيام نور 14248  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي عموميروان 20 - 
 پيام نور 14249  مركز كبودر آهنگ - ن همدان دانشگاه پيام نور استا شناسي عموميروان 20 - 

 پيام نور 14250  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -
يام نورپ 14251  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -  

 پيام نور 14252  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14253  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

 پيام نور 14254  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتروان شناسي اسالمي گرايشروان 20 -
 پيام نور 14255  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 -

 پيام نور 14256  مركز ساري -نور استان مازندران دانشگاه پيام  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 
 پيام نور 14257  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - 

ورمجازي پيام ن 14258  مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي عموميروان 40 - آموزش محور  

 غيرانتفاعي 14259  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14260  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14261  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14262  مشهد -نتفاعي خيام دانشگاه غيرا شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14263  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14264  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14265  رشت - موسسه غيرانتفاعي احرار  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14266  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14267  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  شناسي عموميروان 20 - فقط زن
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  صفحه 86 
 

 ) 1ضريب شناسي (كد مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14268  يزد –موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14269  مشهد -ر موسسه غيرانتفاعي بها شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14270  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14271  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14272  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14273  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14274  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14275  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14276  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  ناسي عموميشروان 20 -
 غيرانتفاعي 14277  تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14278  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14279  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14280  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14281  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14282  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14283  گنبدكاووس - وسسه غيرانتفاعي شرق گلستان م شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14284  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14285  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  شناسي عموميروان 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14286  قم -طلوع مهر  موسسه غيرانتفاعي شناسي عموميروان 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14287  رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14288  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14289  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14290  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14291  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14292  شهر اصفهان خميني -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  شناسي عموميروان 20 -
 غيرانتفاعي 14293  موسسه غيرانتفاعي كرمان شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14294  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  شناسي عموميروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14295  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  شناسي عموميروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14296  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  ميشناسي عموروان 20 -
 غيرانتفاعي 14297  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  شناسي عموميروان 20 -

 غيرانتفاعي 14298  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) شناسي عموميروان 20 - فقط زن
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - شرايط در انتهاي دفترچه

قم (محل تحصيل واحد  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
 غيرانتفاعي 14299  شهر ري)

محل تحصيل واحد قم -شرايط در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي 14300  قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 -
 غيرانتفاعي 14302  دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14301  انتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهاندانشگاه غير گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 15 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به 
 غيرانتفاعي 14303  قم -جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 غيرانتفاعي 14304  موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26454  مشهد –موسسه غيرانتفاعي خراسان   شناسي عموميروان 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 14305  قم - عي قرآن و حديث دانشگاه غيرانتفا گراشناسي مثبتشناسي اسالمي گرايش روانروان 30 - آموزش محور
روان - 1133  ) 2شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14306  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 6 -  
 روزانه 14307  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان - 18 فقط زن

 روزانه 14308  يزدانشگاه تبر بالينيشناسي روان 7 - 
 روزانه 14309  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 5 - 

 روزانه 14310  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14311  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 12 - 

 روزانه 14312  تهران - دانشگاه شاهد  بالينياسي شنروان 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14313  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14314  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 5 - 
 روزانه 14315  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  بالينيشناسي روان 7 - 
 روزانه 14316  دانشگاه شيراز بالينيسي شناروان 15 - 
 روزانه 14317  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14318  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14319  سنندج - دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 8 - 
 روزانه 14320  اردبيل - شگاه محقق اردبيلي دان بالينيشناسي روان 10 - 
 روزانه 14321  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - 
 روزانه 14322  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 - 
 روزانه 14323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14324  دانشگاه اصفهان بالينيشناسي روان 3 - 

 نوبت دوم 14325  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بالينيشناسي روان - 7 فقط زن
 نوبت دوم 14326  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 5 - 
ت دومنوب 14327  دانشگاه تهران بالينيشناسي روان 5 -   

 نوبت دوم 14328  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) بالينيشناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14329  تهران - دانشگاه شاهد  بالينيشناسي روان 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14330  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بالينيشناسي روان 2 - 
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  صفحه 87 
 

 ) 2شناسي (كد ضريب نمجموعه روا - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14331  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  بالينيشناسي روان 2 -
 نوبت دوم 14332  تهران -طبايي دانشگاه عالمه طبا بالينيشناسي روان 4 -

 نوبت دوم 14333  دانشگاه فردوسي مشهد بالينيشناسي روان 2 - 
 نوبت دوم 14334  سنندج - دانشگاه كردستان  بالينيشناسي روان 8 - 

 نوبت دوم 14335  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  بالينيشناسي روان 5 -
 نوبت دوم 14336  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نوادهباليني گرايش خاشناسي روان 4 -

 نوبت دوم 14337  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 5 - 
 نوبت دوم 14338  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 2 - 

 پرديس خودگردان 14339  دانشگاه اصفهان يبالينشناسي روان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14340  دانشگاه تبريز بالينيشناسي روان 7 -

) بالينيشناسي روان 7 -   پرديس خودگردان 14341 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 ينيبالشناسي روان 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14342  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 بالينيشناسي روان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14343  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 14344  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بالينياسي شنروان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14345  دانشگاه شيراز بالينيشناسي روان 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14346  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باليني گرايش خانوادهشناسي روان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 14348  دانشگاه تبريز و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 -

) و نوجوانكودك باليني شناسي روان 7 -   پرديس خودگردان 14347 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 14349  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و نوجوانكودك باليني شناسي روان 3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 پيام نور 14350  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  بالينيشناسي روان 20 -
 پيام نور 14351  مركز بوشهر -ن بوشهر دانشگاه پيام نور استا و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 -

 غيرانتفاعي 14352  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  بالينيشناسي روان 20 - 
 غيرانتفاعي 14353  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  بالينيشناسي روان 20 - 

 غيرانتفاعي 14354  تهران - فرهنگ  دانشگاه غيرانتفاعي علم و باليني گرايش خانوادهشناسي روان 20 -

 و نوجوانكودك باليني شناسي روان 20 - 
يزد (محل تحصيل واحد  -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

 غيرانتفاعي 14355  اشكذر)

روان - 1133  ) 3شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14356  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 8 -  
 نوبت دوم 14357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيري (روانسنجي)سنجش و اندازه 4 -

روان - 1133  ) 4شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14358  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 5 -  
 روزانه 14359  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 -

 روزانه 14360  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي صنعتي و سازمانيروان 10 - 
 روزانه 14361  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 8 - 
 نوبت دوم 14362  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - 

 نوبت دوم 14363  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 -
 نوبت دوم 14364  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 4 - 

 پرديس خودگردان 14365  دانشگاه اصفهان شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي صنعتي و سازمانيروان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

روان - 1133  ) 5شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14367  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -  
انهروز 14368  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -   

 روزانه 14369  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 -
 روزانه 14370  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 روزانه 14371  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 8 - 
 روزانه 14372  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 9 - 

 روزانه 14373  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 -
 روزانه 14374  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 6 - 
 نوبت دوم 14375  دانشگاه اصفهان استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 4 - 
 نوبت دوم 14376  دانشگاه تهران استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 7 - 

 نوبت دوم 14377  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 3 -
 نوبت دوم 14378  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  استثناييكودكان و آموزش شناسي وانر 4 - 
 نوبت دوم 14379  رشت -دانشگاه گيالن  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - 
 نوبت دوم 14380  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 2 - 

 پرديس خودگردان 14381  دانشگاه شيراز استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پيام نور 14382  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  استثناييكودكان و آموزش شناسي روان 20 - 

روان - 1133  ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه 

 روزانه 14383  دانشگاه اروميه شناسي تربيتيروان 15 -  
 روزانه 14384  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 11 - فقط زن

 روزانه 14385  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14386  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 20 - 
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  صفحه 88 
 

 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 14387  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 12 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 زارت آموزش و پرورشو

 روزانه 14388  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسي تربيتيروان 6 -
 روزانه 14389  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14390  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14391  حل تحصيل كرج)تهران (م -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 8 - 

 روزانه 14392  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شناسي تربيتيروان 5 -
 روزانه 14393  دانشگاه زنجان شناسي تربيتيروان 16 -

 روزانه 14394  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 16 - 
 روزانه 14395  زاهدان - وچستان دانشگاه سيستان و بل شناسي تربيتيروان 6 - 

 روزانه 14396  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 5 -
 روزانه 14397  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 -

 روزانه 14398  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان 10 - 
 روزانه 14399  تبريز - هيد مدني آذربايجان دانشگاه ش شناسي تربيتيروان 14 - 

 روزانه 14400  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 9 -
 روزانه 14401  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 -

 روزانه 14402  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 6 - 
 روزانه 14403  قمدانشگاه  شناسي تربيتيروان 10 - فقط مرد

 روزانه 14404  دانشگاه قم شناسي تربيتيروان 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14405  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 7 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 

 روزانه 14406  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 8 - 
 روزانه 14407  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 5 - 

 روزانه 14408  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 7 -
 روزانه 14409  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 15 -

 روزانه 14410  دانشگاه يزد شناسي تربيتيروان 6 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 و پرورش وزارت آموزش
 روزانه 14411  پرديس عالمه اميني تبريز - دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 14412  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  شناسي تربيتيروان 15 -

 نوبت دوم 14413  هدانشگاه ارومي شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14414  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان 4 - فقط زن

 نوبت دوم 14415  دانشگاه بيرجند شناسي تربيتيروان 3 -
 نوبت دوم 14416  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 8 - 
 نوبت دوم 14417  تهران -د رجايي دانشگاه تربيت دبير شهي شناسي تربيتيروان 6 - 

 نوبت دوم 14418  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 5 -
 نوبت دوم 14419  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي تربيتيروان 4 -

 نوبت دوم 14420  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان 4 - 
 نوبت دوم 14421  گاه زنجاندانش شناسي تربيتيروان 3 - 

 نوبت دوم 14422  دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان 8 -
 نوبت دوم 14423  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي تربيتيروان 2 -

 نوبت دوم 14424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 1 - 
 نوبت دوم 14425  تبريز - انشگاه شهيد مدني آذربايجان د شناسي تربيتيروان 5 - 

 نوبت دوم 14426  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 4 -
 نوبت دوم 14427  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان 1 -

وبت دومن 14428  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 4 - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن   

 نوبت دوم 14429  دانشگاه كاشان شناسي تربيتيروان 5 - 
 نوبت دوم 14430  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان 3 -
 نوبت دوم 14431  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي تربيتيروان 2 -
 نوبت دوم 14432  دانشگاه ياسوج شناسي تربيتيروان 4 -

 نوبت دوم 14433  دانشگاه يزد شناسي تربيتيانرو 2 - 
 مجازي 14434  دانشگاه تهران شناسي تربيتيروان 20 - آموزش محور
 مجازي 14435  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 40 - آموزش محور

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 14436  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان 12 -

) شناسي تربيتيروان 12 -   پرديس خودگردان 14437 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 شناسي تربيتيروان 8 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 14438  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 14439  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي تربيتيروان 6 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 پرديس خودگردان 14440  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14441  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14442  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14443  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14444  مركز مهاباد - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14445  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14446  مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14447  مركز نطنز - گاه پيام نور استان اصفهان دانش شناسي تربيتيروان 20 - 
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 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 14448  واحد مباركه - ه پيام نور استان اصفهان دانشگا شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14449  مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14450  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14451  مركز ورامين -ور استان تهران دانشگاه پيام ن شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14452  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14453  مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14454  مركز بهبهان -شگاه پيام نور استان خوزستان دان شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14455  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14456  مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14457  مركز سنندج - م نور استان كردستان دانشگاه پيا شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14458  مركز جوانرود - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي تربيتيروان 20 - 
 پيام نور 14459  مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  شناسي تربيتيروان 20 - 

 پيام نور 14460  مركز كبودر آهنگ - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 -
 پيام نور 14461  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شناسي تربيتيروان 20 -

 پيام نور 14462  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14463  ساري - رانتفاعي اديب مازندران موسسه غي شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14464  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  شناسي تربيتيروان 20 -
 غيرانتفاعي 14465  شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  شناسي تربيتيروان 20 -

 غيرانتفاعي 14466  تبريز -جان موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذرباي شناسي تربيتيروان 20 - 
 غيرانتفاعي 14467  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  شناسي تربيتيروان 20 - 

 غيرانتفاعي 14468  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  شناسي تربيتيروان 20 -
 غيرانتفاعي 14469  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  شناسي تربيتيروان 20 -

 غيرانتفاعي 14470  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي تربيتيروان 20 - 
 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134

 روزانه 14471  دانشگاه اروميه حسابداري 15 -  
 روزانه 14472  دانشگاه اصفهان حسابداري 6 - 

 روزانه 14473  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 11 - فقط زن
 حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 14474  شعبه اروميه)

 روزانه 14475  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 4 -
 روزانه 14476  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 6 -
 روزانه 14477  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 7 -

 روزانه 14478  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14479  دانشگاه تهران حسابداري 7 - 

 روزانه 14480  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 7 -
 روزانه 14481  تهران -دانشگاه خوارزمي  ريحسابدا 12 - محل تحصيل تهران

 روزانه 14482  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حسابداري 5 -
 روزانه 14483  دانشگاه سمنان حسابداري 8 - 
 روزانه 14484  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 14 - 

 روزانه 14485  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 10 -
 روزانه 14486  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 -
 روزانه 14487  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  حسابداري 4 -

 روزانه 14488  دانشگاه شيراز حسابداري 4 - 
 روزانه 14489  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 6 - 

هروزان 14490  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 16 -  
 روزانه 14491  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط مرد

 روزانه 14492  دانشگاه قم حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14493  سنندج - دانشگاه كردستان  حسابداري 18 - 
 روزانه 14494  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 

 روزانه 14495  بابلسر –دران دانشگاه مازن حسابداري 9 -
 روزانه 14496  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 5 -
 روزانه 14497  دانشگاه يزد حسابداري 10 -

 روزانه 14498  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 نوبت دوم 14499  دانشگاه اروميه حسابداري 5 - 

 نوبت دوم 14500  انشگاه اصفهاند حسابداري 3 -
 نوبت دوم 14501  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري 8 - فقط زن

 حسابداري 5 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 نوبت دوم 14502  شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14503  قزوين - بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه حسابداري 2 -
 نوبت دوم 14504  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 4 -

 نوبت دوم 14505  دانشگاه تهران حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14506  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابداري 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14507  گاه سمناندانش حسابداري 6 -
 نوبت دوم 14508  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 7 -
 نوبت دوم 14509  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 5 -

 نوبت دوم 14510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 1 - 
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  صفحه 90 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 14511  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 4 -
 نوبت دوم 14512  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 4 -

 نوبت دوم 14513  سنندج - تان دانشگاه كردس حسابداري 9 - 
 نوبت دوم 14514  خرم آباد -دانشگاه لرستان  حسابداري 8 - 

 نوبت دوم 14515  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 7 -
 نوبت دوم 14516  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  حسابداري 1 -

 نوبت دوم 14517  دانشگاه يزد حسابداري 4 - 
 نوبت دوم 14518  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بخش عموميحسابداري  4 - 

 مجازي 14519  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي 14520  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 14521  اروميه دانشگاه حسابداري 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14522  دانشگاه تربيت مدرس حسابداري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حسابداري 10 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14523  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 14524  كرمانشاه - دانشگاه رازي  حسابداري 2 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 14525  دانشگاه سمنان حسابداري 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14526  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  حسابداري 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 14528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
يس خودگردانپرد 14529  دانشگاه شيراز حسابداري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 14530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
 دانشگاه

 پرديس خودگردان 14531  دانشگاه قم حسابداري 10 -
 پرديس خودگردان 14532  ه قمدانشگا حسابداري 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 14533  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14534  دانشگاه يزد حسابداري 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14535  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري بخش عمومي 8 - 
 پيام نور 14536  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 20 - 

 پيام نور 14537  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 -
 پيام نور 14538  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابداري 20 -

 پيام نور 14539  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 20 - 
 پيام نور 14540  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  حسابداري 20 - 

 پيام نور 14541  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 20 -
 پيام نور 14542  واحد ابوموسي -هرمزگان دانشگاه پيام نور استان  حسابداري 20 -

 پيام نور 14543  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  حسابداري 20 - 
 مجازي پيام نور 14544  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14545  تهران غرب -ستان تهران دانشگاه پيام نور ا حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14546  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  حسابداري 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 14547  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  حسابداري 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 14548  مشهد -شگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) دان حسابداري 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 14549  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابداري 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 14550  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14551  قزوين -رجا دانشگاه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14552  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14553  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابداري 20 -
نتفاعيغيرا 14554  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  حسابداري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه  

 غيرانتفاعي 14555  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14556  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14557  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14558  مشهد -خيام دانشگاه غيرانتفاعي  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14559  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14560  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14561  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14562  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14563  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14564  موسسه غيرانتفاعي آمل حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14565  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14566  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  بداريحسا 20 -

 غيرانتفاعي 14567  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14568  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حسابداري 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14569  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  حسابداري 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 14570  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14571  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14572  اصفهان - ان) موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهر حسابداري 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 14573  همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14574  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  حسابداري 20 -
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  صفحه 91 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14575  جهرم –موسسه غيرانتفاعي انديشه  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14576  قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14577  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14578  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14579  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14580  كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14581  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14582  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14583  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14584  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14585  چالوس -پويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14586  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14587  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14588  جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14589  شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14590  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14591  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  حسابداري 20 -
نتفاعيغيرا 14592  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14593  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14594  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14595  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14596  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14597  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14598  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14599  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14600  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14601  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14602  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14603  ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14604  غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) ـ كرجموسسه  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14605  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14606  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14607  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14608  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  ريحسابدا 20 -

 غيرانتفاعي 14609  تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14610  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14611  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14612  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  ريحسابدا 20 -

 غيرانتفاعي 14613  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14614  موسسه غيرانتفاعي شاهرود حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14615  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14616  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14617  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14618  آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  حسابداري 20 - 

يغيرانتفاع 14619  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14620  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14621  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14622  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 14623  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  حسابداري 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14624  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14625  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14626  قائمشهر –موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14627  كاشان - يرانتفاعي عالمه فيض كاشاني موسسه غ حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14628  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14629  اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14630  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14631  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابداري 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14632  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  حسابداري 20 -

تفاعيغيران 14633  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  حسابداري 20 -   

 غيرانتفاعي 14634  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14635  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14636  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14637  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14638  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14639  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14640  موسسه غيرانتفاعي قشم حسابداري 20 -
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  صفحه 92 
 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14641  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري 20 - محل تحصيل واحد قزوين

انتفاعيغير 14642  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14643  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14644  موسسه غيرانتفاعي كرمان حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14645  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  حسابداري 20 -
فاعيغيرانت 14646  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14647  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14648  سنندج - موسسه غيرانتفاعي ماد  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14649  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14650  دبيلار -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14651  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14652  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14653  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14654  آستانه اشرفيه - آستان  موسسه غيرانتفاعي مهر حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14655  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14656  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14657  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14658  شهركرد -وسسه غيرانتفاعي نور هدايت م حسابداري 20 -

 غيرانتفاعي 14659  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14660  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  حسابداري 20 - 

 غيرانتفاعي 14661  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14662  بيرجند - موسسه غيرانتفاعي هرمزان  ابداريحس 20 -

 غيرانتفاعي 14663  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري 20 - 
 غيرانتفاعي 14664  بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين  حسابداري 20 - 

يرانتفاعيغ 14665  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  حسابداري 20 -  

 غيرانتفاعي 14666  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس حسابداري 20 -
 غيرانتفاعي 14667  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري بخش عمومي 20 - 

يمجازي غيرانتفاع 14668  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  حسابداري 40 - آموزش محور  

 ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134
 روزانه 14669  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 7 -  فقط زن

 روزانه 14670  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14671  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 -

 روزانه 14672  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع حسابرسي 6 - 
 روزانه 14673  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 10 - 

 نوبت دوم 14674  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابرسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14675  تهران -دانشگاه خوارزمي  حسابرسي 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 14676  تهران -شتي دانشگاه شهيد به حسابرسي 1 - 
 نوبت دوم 14677  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 4 - 
 نوبت دوم 14678  دانشگاه فردوسي مشهد حسابرسي 3 - 

 پرديس خودگردان 14679  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابرسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14680  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابرسي 6 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پيام نور 14681  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14682  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 14683  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  حسابرسي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 14684  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14685  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  حسابرسي 20 - 
اعيغيرانتف 14686  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  حسابرسي 20 -   

 غيرانتفاعي 14687  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14688  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14689  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14690  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14691  چالوس –موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14692  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14693  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14694  قوچان -انتفاعي حكيم نظامي موسسه غير حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14695  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14696  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14697  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14698  آمل -سسه غيرانتفاعي سمنگان مو حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14699  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14700  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14701  تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14702  بهنمير بابلسر - ه غيرانتفاعي عالمه اميني موسس حسابرسي 20 - 

 غيرانتفاعي 14703  نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14704  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  حسابرسي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 14705  قائمشهر -يرانتفاعي فروردين موسسه غ حسابرسي 20 - 
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  صفحه 93 
 

 ) 2مجموعه حسابداري (كد ضريب  - 1134  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 14706  غيرانتفاعي كارموسسه  حسابرسي 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 غيرانتفاعي 14707  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  حسابرسي 20 -
 غيرانتفاعي 14708  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  حسابرسي 20 - 
 غيرانتفاعي 14709  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابرسي 20 - 

 ) 3اري (كد ضريب مجموعه حسابد - 1134

 روزانه 14710  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 15 -  
 روزانه 14711  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري مديريت - 12 فقط زن

 روزانه 14712  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 -
 روزانه 14713  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي حسابداري مديريت 6 - 
 روزانه 14714  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 10 - 
 نوبت دوم 14715  دانشگاه اروميه حسابداري مديريت 5 - 

 نوبت دوم 14716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 1 -
ت دومنوب 14717  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري مديريت 4 -   

 نوبت دوم 14718  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري مديريت 3 - 
 پرديس خودگردان 14719  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري مديريت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 14720  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14721  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  ريتحسابداري مدي 20 - 
 غيرانتفاعي 14722  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14723  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14724  تاكستان استان قزوين - موسسه غيرانتفاعي تاكستان حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14725  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14726  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14727  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14728  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  حسابداري مديريت 20 -
 غيرانتفاعي 14729  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14730  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  حسابداري مديريت 20 - 
 غيرانتفاعي 14731  قزوين -فاعي غزالي موسسه غيرانت حسابداري مديريت 20 - 

 غيرانتفاعي 14732  موسسه غيرانتفاعي كار حسابداري مديريت 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 14733  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  حسابداري مديريت 20 - 

 ) 1مطالعات زنان (كد ضريب  - 1137
 روزانه 14734  دانشگاه اصفهان زنان گرايش حقوق زن در اسالم مطالعات 8 -  فقط زن
 روزانه 14735  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - فقط زن

 روزانه 14736  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 10 - 
 روزانه 14737  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5 - 

 روزانه 14738  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 6 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - ه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژ
 روزانه 14739  شعبه اروميه)

 روزانه 14740  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 - 
 روزانه 14741  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - 
 روزانه 14742  دانشگاه شيراز ادهمطالعات زنان گرايش زن و خانو 8 - 

 روزانه 14743  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 12 - فقط زن
 نوبت دوم 14744  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 3 - فقط زن
 نوبت دوم 14745  تهران - زهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ال مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 5 - فقط زن

 نوبت دوم 14746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 4 - 
 نوبت دوم 14747  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 -

 نوبت دوم 14748  تهران - انشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) د مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 7 - فقط زن
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 4 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 نوبت دوم 14749  شعبه اروميه)

 نوبت دوم 14750  كرمان -باهنر  دانشگاه شهيد مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 2 - 
 نوبت دوم 14751  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 3 - 

 نوبت دوم 14752  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - فقط زن

 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 10 -

تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -گاه خوارزمي دانش
 پرديس خودگردان 14753  واقع در كرج)

 پرديس خودگردان 14754  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14755  قم -گاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب دانش مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14756  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 فقط زن -هاي دفترچه شرايط در انت
 غيرانتفاعي 14757  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 15 -

 ) 1مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14758  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  5 -  
 روزانه 14759  تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا اجتماعي ارتباطاتعلوم  15 - 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 فقط مرد

 روزانه 14760  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -

 روزانه 14761  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 5 - 
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 ) 1وم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب مجموعه عل - 1138  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 فقط مرد -

 روزانه 14762  تهران –دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فرهنگي و رسانه مطالعات 20 -

 روزانه 14763  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات فرهنگي و رسانه 12 -
 نوبت دوم 14764  دانشگاه تهران اجتماعي ارتباطاتعلوم  3 - 
 نوبت دوم 14765  رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 - 

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 فقط مرد

 نوبت دوم 14766  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  اجتماعي ارتباطاتعلوم  10 -

 نوبت دوم 14767  دانشگاه تهران مطالعات فرهنگي و رسانه 3 - 
 نوبت دوم 14768  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع مطالعات فرهنگي و رسانه 10 - 

 پرديس خودگردان 14769  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اجتماعي ارتباطاتعلوم  15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 14770  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  اجتماعي ارتباطاتعلوم  20 - 
 غيرانتفاعي 14771  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  ياجتماع ارتباطاتعلوم  20 - 

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14772  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 7 -

 غيرانتفاعي 14773  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14774  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي 20 - 
 غيرانتفاعي 14775  قم - و حديث  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن ارتباطات گرايش حج و زيارت 20 - محل تحصيل واحد قم

 مجازي غيرانتفاعي 14776  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط مرد - آموزش محور 
آموزش  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 مجازي غيرانتفاعي 14777  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  ارتباطات گرايش حج و زيارت 30 - فقط زن - محور 

 ) 2مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14778  دانشگاه تهران مديريت رسانه 7 -  
 روزانه 14779  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14780  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مديريت رسانه 5 - ط زنفق -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14781  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 15 - 
 نوبت دوم 14782  دانشگاه تهران مديريت رسانه 4 - 

 نوبت دوم 14783  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  مديريت رسانه 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 14784  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 10 - 

 مديريت رسانه 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14785  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 14786  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت رسانه 15 - 
 پيام نور 14787  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 20 - 

 مجازي پيام نور 14788  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت رسانه 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي 14789  قم -ي اديان و مذاهب دانشگاه غيرانتفاع مديريت رسانه 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

حوزه هاي  2ويژه طالب داراي مدرك سطح 
 - علميه و يا طالب داراي مدرك كارشناسي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 14790  قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  مديريت رسانه 20 -

 غيرانتفاعي 14791  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  مديريت رسانه 20 - 
 ) 3مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد ضريب  - 1138

 روزانه 14792  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 15 -  
انهروز 14793  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   
 روزانه 14794  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 5 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14795  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 10 - 
 نوبت دوم 14796  گاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانش روزنامه نگاري راديو و تلويزيون 15 - شرايط در انتهاي دفترچه

 پرديس خودگردان 14797  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نگاريروزنامه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 14798  مركز سميرم - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نگاريروزنامه 20 - 

 ) 1ي اجتماعي (كد ضريب مجموعه مددكار - 1139
 روزانه 14799  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 12 -  *
 روزانه 14800  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 5 -  *

 روزانه 14801  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 6 - 
 نوبت دوم 14802  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي 8 -  *
 نوبت دوم 14803  دانشگاه يزد مددكاري اجتماعي 2 -  *

 نوبت دوم 14804  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت خدمات اجتماعي 4 - 
  هد گرفت.هاي پذيرنده بصورت معرفي چند برابر ظرفيت، صورت خواپذيرش در اين رشته به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاه *

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 14805  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 -  
 روزانه 14806  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 روزانه 14807  هرانت - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 13 - فقط زن
 روزانه 14808  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
 روزانه 14809  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 روزانه 14811  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 14810  دانشگاه تهران ازرگاني گرايش بازاريابيمديريت ب 7 - 
 روزانه 14812  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 14813  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - محل تحصيل تهران
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 ) 1ب مجموعه مديريت (كد ضري - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 14814  كرمانشاه –دانشگاه رازي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 14815  اندانشگاه زنج مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 14816  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 14817  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 روزانه 14818  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 روزانه 14819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يت بازرگاني گرايش بازاريابيمدير 5 -

 روزانه 14820  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 14821  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 روزانه 14822  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14823  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 14824  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14825  سنندج - ن دانشگاه كردستا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 

 روزانه 14826  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -
 روزانه 14827  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 روزانه 14828  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 14829  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

 روزانه 14830  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 روزانه 14831  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 روزانه 14832  دانشگاه يزد ابيمديريت بازرگاني گرايش بازاري 5 - 
 روزانه 14833  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 14834  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 6 -
 روزانه 14835  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 -

 روزانه 14836  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 
 روزانه 14837  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - 

 روزانه 14838  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 14839  تهران - دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 14840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ملليالمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 روزانه 14841  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 6 - 

 روزانه 14842  دانشگاه قم الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 - فقط مرد
 روزانه 14843  بابلسر -دانشگاه مازندران  المللينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بي 2 -

 روزانه 14844  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14845  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 روزانه 14846  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 -
 روزانه 14847  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 روزانه 14848  تهران -يي دانشگاه عالمه طباطبا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 6 - 
 روزانه 14849  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط مرد

 روزانه 14850  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14851  يزد دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 5 -

 روزانه 14852  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14853  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - 

 روزانه 14854  دانشگاه ايالم گاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت بازر 12 -
 روزانه 14855  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 روزانه 14856  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 14857  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ش مديريت استراتژيكمديريت بازرگاني گراي 10 - 

 روزانه 14858  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 12 محل تحصيل تهران
 روزانه 14859  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -

 روزانه 14860  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 14861  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 روزانه 14862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -
 روزانه 14863  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط مرد

 روزانه 14864  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14865  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 روزانه 14866  رشت –دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 -
 روزانه 14867  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 روزانه 14868  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 
 روزانه 14869  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10 - 

 روزانه 14870  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 14871  دانشگاه اروميه بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش  15 -

 روزانه 14872  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 10 - فقط مرد
وزانهر 14873  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   

 روزانه 14874  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -
 روزانه 14875  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 -

 روزانه 14876  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 14877  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فرينيمديريت بازرگاني گرايش كارآ 8 - 

 روزانه 14878  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط مرد
 روزانه 14879  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 96 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  ضيحاتتو
پذيرش ظرفيت
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 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 14880  سنندج –دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 -

 روزانه 14881  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  ايش كارآفرينيمديريت بازرگاني گر 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14882  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14883  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 - 

 نوبت دوم 14884  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريابيمديريت بازرگاني گرايش بازا 4 - فقط زن
 نوبت دوم 14885  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 -

 نوبت دوم 14886  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14887  صيل پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تح مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 14888  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -
 نوبت دوم 14889  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -

 نوبت دوم 14890  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 14891  دانشگاه سمنان ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 6 - 

 نوبت دوم 14892  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14893  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 3 -

 نوبت دوم 14894  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  1 - 
 نوبت دوم 14895  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 14896  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 14897  سنندج - ردستان دانشگاه ك مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 -

 نوبت دوم 14898  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
 نوبت دوم 14899  خرم آباد -دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 

ت دومنوب 14900  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 1 -  

 نوبت دوم 14901  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 -
 نوبت دوم 14902  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 نوبت دوم 14903  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 - 

 نوبت دوم 14904  دانشگاه يزد اني گرايش بازاريابيمديريت بازرگ 2 -
 نوبت دوم 14905  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14906  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - 
 نوبت دوم 14907  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 - 

 نوبت دوم 14908  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 -
 نوبت دوم 14909  تهران - دانشگاه شاهد  لملليامديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 1 - 
 نوبت دوم 14911  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 4 - 

 نوبت دوم 14912  بابلسر -دانشگاه مازندران  الملليزرگاني بينمديريت بازرگاني گرايش با 2 -
 نوبت دوم 14913  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 14914  انشگاه تبريزد مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 
 نوبت دوم 14915  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 - 

 نوبت دوم 14916  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 -
 نوبت دوم 14917  دانشگاه يزد كيمديريت بازرگاني گرايش تجارت الكتروني 2 -

 نوبت دوم 14918  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14919  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 نوبت دوم 14920  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 -
 نوبت دوم 14921  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 نوبت دوم 14922  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 14923  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 - 

 نوبت دوم 14924  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -
 نوبت دوم 14925  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 14926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 1 - 
 نوبت دوم 14927  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 - 
بت دومنو 14928  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 4 -   

 نوبت دوم 14929  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -
 نوبت دوم 14930  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 5 -
 نوبت دوم 14931  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -

 نوبت دوم 14932  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14933  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 5 - 

 نوبت دوم 14934  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 14935  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -
 نوبت دوم 14936  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 4 -

 نوبت دوم 14937  قم -دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 مجازي 14938  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 14939  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ي گرايش بازاريابيمديريت بازرگان 40 - آموزش محور
 مجازي 14940  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي 14941  س فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پردي الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 14942  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 14 - 
) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 2 -   پرديس خودگردان 14944 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14943  دانشگاه تبريز ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 2 -

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 14945  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
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  صفحه 97 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش تظرفي

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

دوم  اول
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14946  تهران –دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12 -

 ي گرايش بازاريابيمديريت بازرگان 3 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14947  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 14950  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14951  سنندج - دانشگاه كردستان  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14952  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
رديس خودگردانپ 14953  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 14954  دانشگاه اروميه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14955  دانشگاه تبريز الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -
) الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 2 -  پرديس خودگردان 14956 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14957  تهران -دانشگاه خوارزمي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 12 -
محل تحصيل  -در انتهاي دفترچه  شرايط

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14958  تهران - دانشگاه شاهد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 7 -

ديس خودگردانپر 14959  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14960  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -

) مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 2 -  پرديس خودگردان 14961 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 3 - 
زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 پرديس خودگردان 14962  خودگردان در چابهار)
 پرديس خودگردان 14963  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 14964  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد
 پرديس خودگردان 14965  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 14966  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -
) مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 2 -   پرديس خودگردان 14967 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 7 - 
ل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج دانشگاه تهران (مح

 پرديس خودگردان 14968  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 14969  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - 12

 پرديس خودگردان 14970  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ازرگاني گرايش مديريت استراتژيكمديريت ب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 14971  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس  14972  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 10 -   
 پرديس خودگردان 14973  دانشگاه تربيت مدرس مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 14974  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14975  مركز وزوان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 پيام نور 14976  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 14977  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 

 پيام نور 14978  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  ت بازرگاني گرايش بازاريابيمديري 8 -
 پيام نور 14979  مركز قوچان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 پيام نور 14980  مركز مشهد -  دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14981  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 - 

 پيام نور 14982  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14983  مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 -

 پيام نور 14984  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 - 
 پيام نور 14985  اد كتولواحد علي آب - دانشگاه پيام نور استان گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 پيام نور 14986  مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 پيام نور 14987  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 14988  واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 پيام نور 14989  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

نورپيام  14990  واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 پيام نور 14991  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 14992  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14993  مركز كرج -انشگاه پيام نور استان البرز د الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 

 پيام نور 14994  مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 پيام نور 14995  غرب تهران -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -

 پيام نور 14996  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 14997  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 

 پيام نور 14998  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  الملليگرايش بازرگاني بين مديريت بازرگاني 8 -
 پيام نور 14999  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -

 پيام نور 15000  مركز بابل -م نور استان مازندران دانشگاه پيا الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 - 
 پيام نور 15001  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 پيام نور 15002  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 8 -
 پيام نور 15003  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 پيام نور 15004  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15005  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجارت الك 8 - 

 پيام نور 15006  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15007  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
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  صفحه 98 
 

 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15008  مركز نيشابور - ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15009  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -

 پيام نور 15010  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 - 
 پيام نور 15011  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمد 8 - 

 پيام نور 15012  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 8 -
 پيام نور 15013  مركز خوانسار - نور استان اصفهان دانشگاه پيام  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 پيام نور 15014  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15015  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

 پيام نور 15016  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  ديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيكم 20 -
 پيام نور 15017  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -

 پيام نور 15018  مركز نيشابور - ستان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور ا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15019  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 

رپيام نو 15020  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -  

 پيام نور 15021  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 -
 پيام نور 15022  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 8 - 
 پيام نور 15023  مركز خوانسار - اه پيام نور استان اصفهان دانشگ مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15024  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -
 پيام نور 15025  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -

 پيام نور 15026  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15027  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15028  مركز گرمسار - نور استان سمنان  دانشگاه پيام مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -
 پيام نور 15029  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 -

 پيام نور 15030  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 
 پيام نور 15031  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 8 - 

 پيام نور 15032  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -
 پيام نور 15033  مركز كرج -البرز  دانشگاه پيام نور استان مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

 پيام نور 15034  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15035  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 

 پيام نور 15036  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -
 پيام نور 15037  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

ام نورپي 15038  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -   

 پيام نور 15039  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 - 
 پيام نور 15040  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 8 -

 غيرانتفاعي 15041  مشهد -انتفاعي امام رضا(ع) دانشگاه غير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15042  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 15043  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15044  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15045  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15046  اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني  دانشگاه غيرانتفاعي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15047  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15048  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15049  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني 20 -

 غيرانتفاعي 15050  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15051  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15052  آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15053  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15054  تنكابن - گان موسسه غيرانتفاعي آيند مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15055  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15056  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15057  تبريز -غيرانتفاعي الغديرموسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 10 -

 غيرانتفاعي 15058  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15059  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15060  شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  ديريت بازرگاني گرايش بازاريابيم 20 -
 غيرانتفاعي 15061  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15062  مشهد –موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15063  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15064  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15065  )پرندك(استان مركزي - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15066  قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15067  چالوس -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 15068  گلپايگان -م موسسه غيرانتفاعي پيا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15069  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15070  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
 غيرانتفاعي 15071  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  ني گرايش بازاريابيمديريت بازرگا 20 - 

 غيرانتفاعي 15072  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15073  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
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 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  امهاد

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15074  قوچان –موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15075  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15076  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15077  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15078  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15079  يزد - موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15080  اصفهان - اني موسسه غيرانتفاعي راغب اصفه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15081  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15082  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15083  ساري - يرانتفاعي راهيان نوين دانش موسسه غ مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15084  رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15085  كرمان - موسسه غيرانتفاعي رسالت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15086  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  زاريابيمديريت بازرگاني گرايش با 20 -
 غيرانتفاعي 15087  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15088  ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15089  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش  20 -
 غيرانتفاعي 15090  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15091  گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15092  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  ش بازاريابيمديريت بازرگاني گراي 20 -
 غيرانتفاعي 15093  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15094  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15095  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  يت بازرگاني گرايش بازاريابيمدير 20 -
 غيرانتفاعي 15096  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
تفاعيغيران 15097  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 15098  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 15099  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15100  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15101  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15102  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15103  اقباليه قزوين - وسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي م مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15104  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15105  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15106  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15107  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
انتفاعيغير 15108  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 15109  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15111  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 15110  تفاعي كارموسسه غيران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15112  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15113  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15114  سمنان -كومش موسسه غيرانتفاعي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15115  گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15116  همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15117  آبيك -نتفاعي موالنا موسسه غيرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15118  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15119  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15120  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  اريابيمديريت بازرگاني گرايش باز 20 -
 غيرانتفاعي 15121  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15122  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15123  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  رايش بازاريابيمديريت بازرگاني گ 20 -
 غيرانتفاعي 15124  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15125  موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 15126  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15127  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15128  اصفهان -يرانتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غ الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15129  اروميه –موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15130  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15131  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - ط زنفق
 غيرانتفاعي 15132  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15133  تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 10 -
 غيرانتفاعي 15134  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15135  مهر فارس - پارس  موسسه غيرانتفاعي الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15136  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15137  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
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 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15138  گرگان –موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15139  قوچان –موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15140  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15141  مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  الملليينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني ب 20 -

 غيرانتفاعي 15142  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
يرانتفاعيغ 15143  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -   

 غيرانتفاعي 15144  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15145  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15146  چالوس -غيرانتفاعي طبرستان  موسسه الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15147  مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15148  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15149  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15150  مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 
 غيرانتفاعي 15151  ر (محل تحصيل واحد خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كا الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15152  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -
 غيرانتفاعي 15153  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 -

 غيرانتفاعي 15154  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  الملليريت بازرگاني گرايش بازرگاني بينمدي 20 - 
 غيرانتفاعي 15155  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 20 - 

 غيرانتفاعي 15156  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  رت الكترونيكيمديريت بازرگاني گرايش تجا 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15157  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15158  يهاروم -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15159  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15160  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15161  تاكستان استان قزوين -يرانتفاعي تاكستان موسسه غ مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15162  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15163  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15164  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15165  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -

 غيرانتفاعي 15166  فوالد شهر اصفهان -عتي فوالد موسسه غيرانتفاعي صن مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15167  قزوين - موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15168  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15169  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  ازرگاني گرايش تجارت الكترونيكيمديريت ب 20 -

 غيرانتفاعي 15170  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 
 غيرانتفاعي 15171  اصفهان - صفهان پويا موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت ا مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 - 

 غيرانتفاعي 15172  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 20 -
 غيرانتفاعي 15173  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15174  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن - ي دفترچه توضيحات در انتها
 غيرانتفاعي 15175  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15176  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 15177  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15178  گرمسار -عي اديبان موسسه غيرانتفا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15179  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15180  دماوند -شاد موسسه غيرانتفاعي ار مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15181  همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15182  آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15183  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  اتژيكمديريت بازرگاني گرايش مديريت استر 20 - 

 غيرانتفاعي 15184  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
فاعيغيرانت 15185  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -  

 غيرانتفاعي 15186  گنبدكاووس - موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15187  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 

 غيرانتفاعي 15188  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15189  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15190  تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15191  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 

 غيرانتفاعي 15192  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -
 غيرانتفاعي 15193  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 -

 غيرانتفاعي 15194  اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
 غيرانتفاعي 15195  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران)  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15196  ساوه –موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  زرگاني گرايش بازرگاني داخليمديريت با 20 -
 غيرانتفاعي 15197  فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15198  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15199  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15200  سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 
 غيرانتفاعي 15201  رويان نور -تفاعي مازيار موسسه غيران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي 20 - 

 غيرانتفاعي 15202  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 15203  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
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 ) 1يريت (كد ضريب مجموعه مد - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15204  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15205  كرمان - موسسه غيرانتفاعي رسالت  يريت بازرگاني گرايش كارآفرينيمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15206  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 
 غيرانتفاعي 15207  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 - 

 غيرانتفاعي 15208  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
 غيرانتفاعي 15209  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -
يرانتفاعيغ 15210  مشهد - موسسه غيرانتفاعي تابران  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 15211  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15212  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15213  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  المللييت بازرگاني گرايش بازرگاني بينمدير 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15214  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  الملليمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15215  اهواز -موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط  گرايش تجارت الكترونيكي مديريت بازرگاني 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15216  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15217  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  يكمديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژ 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15218  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15219  تهران -مهر البرز  موسسه غيرانتفاعي مجازي مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 40 - آموزش محور

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15220  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 -  
 روزانه 15222  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 15221  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسانيم 7 - 
 روزانه 15223  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 

 روزانه 15224  تهران - ه شاهد دانشگا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15225  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - 
 روزانه 15226  دانشگاه شيراز مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 
 روزانه 15227  نتهرا -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 6 - 

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

آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امين. 

 روزانه 15228  وري اسالمي ايراننيروي انتظامي جمه -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 روزانه 15229  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 روزانه 15230  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 10 - 

 روزانه 15231  دانشگاه تهران ماليه عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و  7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 15232  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
 روزانه 15233  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
 روزانه 15234  زاهدان - شگاه سيستان و بلوچستان دان مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 

 روزانه 15235  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - 
 روزانه 15237  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشي گذاري عمومي مديريت دولتي گرايش خط 6 - 
 روزانه 15238  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 6 - 
 روزانه 15239  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - 
 روزانه 15240  دانشگاه ايالم ديريت تحولمديريت دولتي گرايش م 12 - 
 روزانه 15241  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - 

 روزانه 15242  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15243  انشگاه تهراند مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 15244  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 12 - 
 روزانه 15245  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 3 - 
 روزانه 15246  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 13 - 
 روزانه 15247  دانشگاه اردكان ديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيم 10 - 
 روزانه 15248  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 
 روزانه 15249  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 7 - 
 روزانه 15250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ولتي گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت د 5 - 

 روزانه 15251  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 6 -
 روزانه 15252  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بحران 2 -

ي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروها
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 15253  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 14 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد   روزانه 15254  مي ايراندانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسال مديريت بحران 30 -

هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كارمديريت سازمان 6 -  روزانه 15255  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 15256  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 9 -

 روزانه 15257  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  سياستگذاري علم و فناوري 12 - 
 نوبت دوم 15258  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 12 - 

 نوبت دوم 15259  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 15260  پرديس فارابي قم) دانشگاه تهران (محل تحصيل مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 4 -

 نوبت دوم 15261  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 - 
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  صفحه 102 
 

 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15262  تهران –دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15263  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 1 -
 نوبت دوم 15264  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توسع 4 - 
 نوبت دوم 15265  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 - 

 نوبت دوم 15266  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 2 -
 نوبت دوم 15267  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 4 - انمحل تحصيل دانشكده مديريت تهر

 نوبت دوم 15268  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 
 نوبت دوم 15269  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 

 نوبت دوم 15270  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عموميم 2 -
 نوبت دوم 15271  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15272  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 1 - 
 نوبت دوم 15273  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 4 - 

 نوبت دوم 15274  دانشگاه اصفهان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 -
 نوبت دوم 15275  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 12 -

 نوبت دوم 15276  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 4 - نشكده مديريت تهرانمحل تحصيل دا
 نوبت دوم 15277  دانشگاه زنجان مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 2 - 

 نوبت دوم 15278  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 1 -
 نوبت دوم 15279  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  يت تحولمديريت دولتي گرايش مدير 2 -

 نوبت دوم 15280  دانشگاه اردكان مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 نوبت دوم 15281  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 12 - 

 نوبت دوم 15282  اه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)دانشگ مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 -
 نوبت دوم 15283  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 1 -

 نوبت دوم 15284  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 4 - 
 نوبت دوم 15285  كرمان -اه شهيد باهنر دانشگ مديريت بحران 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 15286  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت بحران 12 -

 - 4 
هاي دولتي گرايش منابع انساني و مديريت سازمان

 روابط كار
 نوبت دوم 15287  اردبيل - محقق اردبيلي دانشگاه 

 نوبت دوم 15288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 2 - 
 مجازي 15289  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - آموزش محور
 مجازي 15290  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مشي گذاري عمومي مديريت دولتي گرايش خط 20 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15291  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 7 - 
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15292  تهران - دانشگاه شاهد  عه منابع انسانيمديريت دولتي گرايش توس 7 -

 پرديس خودگردان 15293  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 7 - 
خودگردان البرزكرج  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 15294  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15295  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15296  دانشگاه تربيت مدرس تحولمديريت دولتي گرايش مديريت  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15297  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15298  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سياستگذاري علم و فناوري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 15300  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 پيام نور 15301  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15302  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 

 پيام نور 15303  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  نيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسا 20 -
 پيام نور 15304  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -

م نورپيا 15305  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -   

 پيام نور 15306  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15307  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 پيام نور 15308  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  8 -

 پيام نور 15309  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15310  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 

 پيام نور 15311  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15312  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 پيام نور 15313  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  يمديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسان 8 - 
 پيام نور 15314  مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 

نورپيام  15315  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  

 پيام نور 15316  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15317  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -

 پيام نور 15318  مركز ساوه - ه پيام نور استان مركزي دانشگا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 
 پيام نور 15319  مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
يام نورپ 15320  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -  

 پيام نور 15321  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 پيام نور 15322  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 - 



گروه علوم انساني هاي تحصيليته محلكدرش 1جدول شماره                  1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   
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 ) 2مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15323  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 8 -
 پيام نور 15324  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  نسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع ا 8 -

 پيام نور 15325  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15326  شاهين شهر مركز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 10 - 

 پيام نور 15327  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15328  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15329  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيرايش طراحي سازمانمديريت دولتي گ 8 - 
 پيام نور 15330  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 

 پيام نور 15331  مركز شيراز -استان فارس دانشگاه پيام نور  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15332  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15333  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15334  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتييريت دولتي گرايش طراحي سازمانمد 8 - 

 پيام نور 15335  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15336  مركز دليجان - پيام نور استان مركزي دانشگاه  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15337  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
ورپيام ن 15338  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -   

 پيام نور 15339  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -
 پيام نور 15340  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 -

 پيام نور 15341  مركز يزد - انشگاه پيام نور استان يزد د هاي دولتيمديريت دولتي گرايش طراحي سازمان 8 - 
 پيام نور 15342  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15343  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 10 -
 پيام نور 15344  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15345  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15346  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  عموميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه  8 - 

 پيام نور 15347  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -
 پيام نور 15348  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15349  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15350  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15351  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ميمديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمو 8 -
 پيام نور 15352  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

ام نورپي 15353  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -   

 پيام نور 15354  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15355  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -
 پيام نور 15356  مركز تفت - انشگاه پيام نور استان يزد د مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 -

 پيام نور 15357  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 
 پيام نور 15358  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 8 - 

 پيام نور 15359  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15360  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 10 -

 پيام نور 15361  واحد ماهدشت -شگاه پيام نور استان البرز دان مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15362  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15363  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15364  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15365  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15366  مركز سيرجان -ام نور استان كرمان دانشگاه پي مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15367  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15368  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15369  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عموميمدي 8 - 
 پيام نور 15370  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 

 پيام نور 15371  مركز ساوه - تان مركزي دانشگاه پيام نور اس مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -
 پيام نور 15372  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 پيام نور 15373  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 - 
 پيام نور 15374  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش خط مشي گذاري عموميمديريت دولتي گر 8 - 

 پيام نور 15375  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي 8 -

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15376  مركز خوي - ستان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور ا

 - 10 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15377  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15378  واحد ماهدشت -ن البرز دانشگاه پيام نور استا

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15379  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15380  منانمركز س - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15381  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
نورپيام  15382  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   
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 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15383  مركز سيرجان -ن كرمان دانشگاه پيام نور استا

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15384  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15385  اكمركز ار - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15386  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
رپيام نو 15387  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي   

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15388  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15389  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
و توسعه لتي گرايش مديريت پيشرفت مديريت دو

 شهري و روستايي
 پيام نور 15390  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
و توسعه مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت 

 شهري و روستايي
 پيام نور 15391  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 - 8 
و توسعه ت مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرف

 شهري و روستايي
 پيام نور 15392  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 15393  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15394  اهين شهرمركز ش - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 10 -

 پيام نور 15395  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15396  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15397  مركز سمنان - پيام نور استان سمنان  دانشگاه مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15398  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -

 پيام نور 15399  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15400  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  گرايش مديريت تحول مديريت دولتي 8 - 

 پيام نور 15401  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
م نورپيا 15402  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -  

 پيام نور 15403  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15404  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15405  مركز مالير - دان دانشگاه پيام نور استان هم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -
 پيام نور 15406  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 -

 پيام نور 15407  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 
 پيام نور 15408  مركز يزد - اه پيام نور استان يزد دانشگ مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 8 - 

 پيام نور 15409  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15410  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 10 -

 پيام نور 15411  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15412  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15413  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازمانيمديريت دولتي گرايش مديريت رفتار  20 -
 پيام نور 15414  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15415  ز گرمسارمرك - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15416  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15417  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15418  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش  20 -

 پيام نور 15419  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15420  مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15421  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15422  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15423  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي گرايش  8 - 
 پيام نور 15424  مركز مالير - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 

 پيام نور 15425  ركز تفتم - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -
 پيام نور 15426  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 -

 پيام نور 15427  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 8 - 
 پيام نور 15428  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش مالي و اقتصاديهاي دولتي گرمديريت سازمان 20 - 

 غيرانتفاعي 15429  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15430  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15431  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15432  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 

 غيرانتفاعي 15433  تاكستان استان قزوين -كستان موسسه غيرانتفاعي تا مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15434  جيرفت –موسسه غيرانتفاعي جاويد  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15435  بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - 
 غيرانتفاعي 15436  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  يش توسعه منابع انسانيمديريت دولتي گرا 20 - 

 غيرانتفاعي 15437  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
اعيغيرانتف 15438  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -  
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 غيرانتفاعي 15439  قم –موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15440  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15441  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15442  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  انسانيمديريت دولتي گرايش توسعه منابع  20 - 

 غيرانتفاعي 15443  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -
 غيرانتفاعي 15444  برازجان - موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -

 غيرانتفاعي 15445  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي 20 - 
 غيرانتفاعي 15446  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 

 غيرانتفاعي 15447  قزوين - يرانتفاعي سهروردي موسسه غ مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 -
 غيرانتفاعي 15448  گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 -

 غيرانتفاعي 15449  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول 20 - 
 غيرانتفاعي 15450  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  گرايش مديريت رفتار سازمانيمديريت دولتي  15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15451  قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 15 - فقط مرد

 غيرانتفاعي 15452  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 -
 غيرانتفاعي 15453  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني 20 - 

 غيرانتفاعي 15454  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت اماكن متبركه مذهبي 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 26458  مشهد  - غيرانتفاعي عطار  موسسه  مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 20 -  

 مجازي غيرانتفاعي 15455  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 40 - آموزش محور
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 روزانه 15456  اندانشگاه اصفه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -  
 روزانه 15457  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -

 روزانه 15458  دانشگاه تربيت مدرس مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 15459  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -

 روزانه 15460  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت  14 - 
 روزانه 15461  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15462  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15463  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -
 روزانه 15464  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 7 -

 روزانه 15465  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 9 - 
 روزانه 15466  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 - فقط زن - هاي دفترچه توضيحات در انت

 روزانه 15467  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 -
 روزانه 15468  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 10 -
 روزانه 15469  دانشگاه يزد ريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمدي 7 -

 روزانه 15470  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
 روزانه 15471  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15472  دانشگاه تهران عملياتمديريت صنعتي گرايش توليد و  4 -
 روزانه 15473  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 6 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15474  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 7 -
 روزانه 15475  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 روزانه 15476  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15477  دانشگاه شيراز مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 -
 روزانه 15478  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 12 -
 روزانه 15479  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تي گرايش توليد و عملياتمديريت صنع 7 -

 روزانه 15480  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 9 - 
 روزانه 15481  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - 

 روزانه 15482  بابلسر -انشگاه مازندران د مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 -
 روزانه 15483  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 -

 روزانه 15484  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15485  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط مرد

 روزانه 15486  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 15487  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 15489  اندانشگاه تهر مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 -
 روزانه 15488  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 7 -

 روزانه 15490  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 15491  دانشگاه تهران وريو بهره مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت 4 - 

 روزانه 15492  تهران - دانشگاه شاهد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 15493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 -
 روزانه 15494  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  وريش مديريت كيفيت و بهرهمديريت صنعتي گراي 8 -

 روزانه 15495  دانشگاه قم وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 - فقط مرد
هروزان 15496  دانشگاه قم وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه   

 روزانه 15497  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 19 -
 روزانه 15498  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 10 -

 روزانه 15499  نشگاه تهراندا مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه 15500  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط مرد

 روزانه 15501  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
ت دومنوب 15502  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -  
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15503  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -
 نوبت دوم 15504  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  صنعتي گرايش تحقيق در عمليات مديريت 6 -

 نوبت دوم 15505  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15506  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 - 

 نوبت دوم 15507  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 -
 نوبت دوم 15508  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 2 -

 نوبت دوم 15509  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15510  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  عتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت صن 2 - 

 نوبت دوم 15511  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 3 -
 نوبت دوم 15512  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

 نوبت دوم 15513  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - 
 نوبت دوم 15514  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 

 نوبت دوم 15515  دانشگاه سمنان مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 -
 نوبت دوم 15516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -

 نوبت دوم 15517  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - 
 نوبت دوم 15518  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 

 نوبت دوم 15519  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 2 -
 نوبت دوم 15520  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 -

 نوبت دوم 15521  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 
 نوبت دوم 15522  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 3 - 

 نوبت دوم 15523  تهران - دانشگاه شاهد  تي گرايش مديريت عملكردمديريت صنع 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 15524  دانشگاه ميبد مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15526  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 4 - 
 نوبت دوم 15525  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) زنجيره تامين مديريت صنعتي گرايش مديريت 4 - 

 نوبت دوم 15527  دانشگاه تهران وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 -
 نوبت دوم 15528  تهران - دانشگاه شاهد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15529  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 1 - 
 نوبت دوم 15530  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - 

 نوبت دوم 15531  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -
 نوبت دوم 15532  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 2 -

 نوبت دوم 15533  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 پرديس خودگردان 15534  دانشگاه تربيت مدرس ت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمديري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15535  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 15536  تهران -دانشگاه خوارزمي  ريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتمدي 6 -

 پرديس خودگردان 15537  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15538  دانشگاه يزد حقيق در عملياتمديريت صنعتي گرايش ت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15539  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران  پرديس خودگردان 15540  تهران -دانشگاه خوارزمي  عمليات مديريت صنعتي گرايش توليد و 6 -

 پرديس خودگردان 15541  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15542  ازدانشگاه شير مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15543  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15544  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامينمديريت  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15545  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15546  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 15548  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15549  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  نعتي گرايش تحقيق در عملياتمديريت ص 20 - 
 غيرانتفاعي 15550  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15551  تحصيل واحد تهران)دماوند (محل  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15552  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15553  مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15554  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  ديريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتم 20 - 

 غيرانتفاعي 15555  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15556  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15557  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15558  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15559  البرز قزوين -ين موسسه غيرانتفاعي كاسپ مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15560  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15561  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15562  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ش توليد و عملياتمديريت صنعتي گراي 20 -

 غيرانتفاعي 15563  قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15564  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
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 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 غيرانتفاعي 15565  قم –دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15566  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - در انتهاي دفترچهتوضيحات 

 غيرانتفاعي 15567  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15568  آبيك -نشگاه غيرانتفاعي دانش البرز دا مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 

 غيرانتفاعي 15569  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15570  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15571  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  ش توليد و عملياتمديريت صنعتي گراي 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15572  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15573  كرمان -غيرانتفاعي بعثت  موسسه مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15574  گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15575  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15576  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  ليد و عملياتمديريت صنعتي گرايش تو 20 -
 غيرانتفاعي 15577  بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -
 غيرانتفاعي 15578  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -

 غيرانتفاعي 15579  آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز  يريت صنعتي گرايش توليد و عملياتمد 20 - 
 غيرانتفاعي 15580  آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15581  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15582  كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15583  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15584  اقباليه قزوين - عالمه مجلسي موسسه غيرانتفاعي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15585  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15586  قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15587  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  تي گرايش توليد و عملياتمديريت صنع 20 - 
 غيرانتفاعي 15588  كرمان - موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
يغيرانتفاع 15589  سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 -   

 غيرانتفاعي 15591  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15590  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 غيرانتفاعي 15592  اردبيل -تفاعي مقدس اردبيلي موسسه غيران مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15593  شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15594  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 20 - 
 غيرانتفاعي 15595  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت زنجيره تامين مديريت صنعتي گرايش 20 - 
 غيرانتفاعي 15596  البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين 20 - 
 غيرانتفاعي 15597  ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15598  فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15599  بهنمير بابلسر - موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  وريمديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره 20 - 
 غيرانتفاعي 15600  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي نعتي گرايش مديريت پروژهمديريت ص 20 - 
 غيرانتفاعي 15601  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 
 غيرانتفاعي 15602  موسسه غيرانتفاعي آمل مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - 

 غيرانتفاعي 15603  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - تحصيل واحد دماوند محل -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15604  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15605  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  روژهمديريت صنعتي گرايش مديريت پ 20 -
 غيرانتفاعي 15606  موسسه غيرانتفاعي كار مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 20 - محل تحصيل واحد قزوين

 مجازي غيرانتفاعي 15607  نتهرا -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15608  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه 40 - آموزش محور

 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

يكمديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترون 10 -  فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 15609  شعبه اروميه)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 7 فقط زن  روزانه 15610  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 7 -  روزانه 15611  تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) دانشگاه

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 6 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه 15612  دانشگاه تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 6 محل تحصيل تهران  روزانه 15613  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 -  روزانه 15614  كرمانشاه - دانشگاه رازي 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 3 -  روزانه 15615  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 5 -  روزانه 15616  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 -  روزانه 15617  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 7 - فقط زن
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15618  تهران –الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه 

 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15619  دانشگاه تهران

 - 5 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 روزانه 15620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 
- 7 

هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم
 پيشرفته

 روزانه 15621  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 15622  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 -
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 5 -  روزانه 15623  دانشگاه تربيت مدرس

كارمديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و  3 - فاقد خوابگاه  روزانه 15624  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 6 - محل تحصيل تهران  روزانه 15625  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه  تهران (محل تحصيل  - ان) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهر
 نوبت دوم 15626  شعبه اروميه)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 2 فقط زن  نوبت دوم 15627  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 -  نوبت دوم 15628  بي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارا

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم 15629  دانشگاه تهران
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 -  نوبت دوم 15630  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

ري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكمديريت فناو 1 -   نوبت دوم 15631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 2 -  نوبت دوم 15632  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 2 - فقط زن
هاي اطالعاتي گرايش سيستممديريت فناوري اطالعات 

 پيشرفته
 نوبت دوم 15633  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15634  دانشگاه تهران

 - 1 
عاتي هاي اطالمديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15635  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 نوبت دوم 15636  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 نوبت دوم 15637  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 1 -

 30 - ش محورآموز
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15638  دانشگاه تربيت مدرس

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15639  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 40 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 نيكالكترو
 مجازي 15640  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 15 - آموزش محور
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 مجازي 15641  دانشگاه فردوسي مشهد

 15 - آموزش محور
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 مجازي 15642  دانشگاه فردوسي مشهد

 مجازي 15643  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - محور آموزش
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك - 6  پرديس خودگردان 15644  تهران -دانشگاه خوارزمي 

ب و كار الكترونيكمديريت فناوري اطالعات گرايش كس 3 -  زاهدان (محل تحصيل پرديس  - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 پرديس خودگردان 15645  خودگردان در چابهار)

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15646  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل   پرديس خودگردان 15647  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
رديس خودگردانپ 15648  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پرديس خودگردان 15649  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 پرديس خودگردان 15650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 15651  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 6 -  پرديس خودگردان 15652  تهران -مي دانشگاه خوارز
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 8 -  پيام نور 15653  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 10 -  پيام نور 15654  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 8 -  پيام نور 15655  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 10 -   پيام نور 15656  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي اطالعاتي ش سيستممديريت فناوري اطالعات گراي

 پيشرفته
 پيام نور 15657  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 20 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پيام نور 15658  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 10 
 هاي اطالعاتيمديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 پيام نور 15659  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 پيام نور 15660  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 8 -
 پيام نور 15661  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 -

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15662  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 15663  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
 مجازي پيام نور 15664  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

ازي پيام نورمج 15665  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 10 - آموزش محور  

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -  غيرانتفاعي 15666  قزوين –دانشگاه غيرانتفاعي رجا 
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 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15667  تنكابن –موسسه غيرانتفاعي آيندگان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15668  تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15669  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15670  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
لكترونيكمديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار ا 20 -   غيرانتفاعي 15671  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15672  يزد (محل تحصيل واحد اشكذر) -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15673  نور - ي عالمه محدث نوري دانشگاه غيرانتفاع
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 20 -   غيرانتفاعي 15674  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 

 - 20 
هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم

 پيشرفته
فاعيغيرانت 15675  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان   

مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي 15 - آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 15676  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز 
 15 - آموزش محور

هاي اطالعاتي مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم
 پيشرفته

جازي غيرانتفاعيم 15677  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز   

 مجازي غيرانتفاعي 15678  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش 15 - آموزش محور
 ) 5مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15679  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 -  
تعهد به جذب در نيروهاي پذيرفته شده م

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 15680  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 14 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15681  تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 -
 روزانه 15682  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 -

 روزانه 15683  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 8 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15684  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي تحقيق و توسعهريت تكنولوژي گرايش سياستمدي 8 -

 نوبت دوم 15685  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 4 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 15686  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 12 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 15687  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 2 -

 نوبت دوم 15688  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يمديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژ 1 -
 نوبت دوم 15689  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 2 - پيشرفت

هاي تحقيق و مديريت تكنولوژي گرايش سياست
 توسعه

 نوبت دوم 15690  رانته -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 مجازي 15691  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 20 - آموزش محور
 20 - آموزش محور

هاي تحقيق و مديريت تكنولوژي گرايش سياست
 توسعه

 مجازي 15692  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 پرديس خودگردان 15693  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي 8 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان

 پرديس خودگردان 15694  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15695  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي تحقيق و توسعهمديريت تكنولوژي گرايش سياست 8 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ

 غيرانتفاعي 15696  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  هاي تحقيق و توسعهمديريت تكنولوژي گرايش سياست 20 -
 مجازي غيرانتفاعي 15697  تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  ل تكنولوژيمديريت تكنولوژي گرايش انتقا 40 - آموزش محور

 ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15698  دانشگاه اروميه مديريت مالي 15 -  
 روزانه 15699  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 9 - فقط زن

د به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعه
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 فقط مرد –
 روزانه 15700  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  مديريت مالي 20 -

 روزانه 15701  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 15702  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 - 
 روزانه 15703  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مديريت مالي 5 - 

 روزانه 15704  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 8 -
 روزانه 15705  دانشگاه يزد مديريت مالي 9 -
 روزانه 15706  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 3 -

 روزانه 15707  دانشگاه تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - تهرانمحل تحصيل دانشكده مديريت 
 روزانه 15708  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - 

نهروزا 15709  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 6 -  

 روزانه 15710  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 6 -
 روزانه 15711  دانشگاه تهران مالي گرايش حقوق مالي 7 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

وگازگذاري در نفتمالي گرايش تأمين مالي و سرمايه 10 - محل تحصيل واحد آبادان  روزانه 15712  دانشگاه صنعت نفت
 نوبت دوم 15713  دانشگاه اروميه مديريت مالي 5 - 

 نوبت دوم 15714  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت مالي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 15715  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت مالي 8 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 15716  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 1 -
 نوبت دوم 15717  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت مالي 4 -
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 ) 6مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 15718  اه يزددانشگ مديريت مالي 3 -
 نوبت دوم 15719  دانشگاه اصفهان مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 2 -

 نوبت دوم 15721  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 - 
 نوبت دوم 15720  دانشگاه تهران مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي مالي و  4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم 15722  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 4 -
 نوبت دوم 15723  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مالي گرايش بانكداري 4 -

 نوبت دوم 15724  دانشگاه تهران ليمالي گرايش حقوق ما 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 مجازي 15725  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 15726  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت مالي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15727  دانشگاه يزد مديريت مالي 9 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ

 مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15728  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 15729  تهران -عالمه طباطبايي  دانشگاه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 6 - 
 پيام نور 15730  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15731  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت مالي 20 -
فاعيغيرانت 15732  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت مالي 20 -  

 غيرانتفاعي 15733  قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15734  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15735  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15736  اصفهان -نتفاعي شيخ بهايي دانشگاه غيرا مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15737  تنكابن - موسسه غيرانتفاعي آيندگان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15738  ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15739  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15740  دماوند (محل تحصيل واحد تهران) -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت مالي 15 - فقط زن

 غيرانتفاعي 15741  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مديريت مالي 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 
 غيرانتفاعي 15742  گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15743  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15744  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15745  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15746  بابل -ي راه دانش موسسه غيرانتفاع مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15747  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15748  زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15749  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15750  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  اليمديريت م 20 - 

 غيرانتفاعي 15751  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15752  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مديريت مالي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15753  قزوين -غيرانتفاعي غزالي موسسه  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15754  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15755  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15756  موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15757  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  مديريت مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 15758  كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  مديريت مالي 20 - 

 غيرانتفاعي 15759  آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  مديريت مالي 20 -
 غيرانتفاعي 15760  زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  مديريت مالي 20 -

 غيرانتفاعي 15761  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 
 غيرانتفاعي 15762  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 15763  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  يش مهندسي مالي و مديريت ريسكمالي گرا 20 -
 غيرانتفاعي 15764  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -

 غيرانتفاعي 15766  محل تحصيل واحد تهران)دماوند ( -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15765  دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 15 - محل تحصيل واحد دماوند -فقط مرد 

 غيرانتفاعي 15767  پرندك(استان مركزي) - موسسه غيرانتفاعي پرندك  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15768  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -

 غيرانتفاعي 15769  موسسه غيرانتفاعي كار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - محل تحصيل واحد قزوين
 غيرانتفاعي 15770  آستانه اشرفيه - سسه غيرانتفاعي مهر آستان مو مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 - 

 غيرانتفاعي 15771  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 20 -
 غيرانتفاعي 15772  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مالي گرايش بانكداري 20 -

 غيرانتفاعي 15773  پرندك(استان مركزي) - وسسه غيرانتفاعي پرندك م مالي گرايش بيمه 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 15774  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 15775  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مالي گرايش بانكداري 40 - آموزش محور

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15776  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 -  
 روزانه 15777  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 7 -

 روزانه 15778  ه تهراندانشگا كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 - 
 روزانه 15779  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 15780  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 روزانه 15781  دانشگاه سمنان كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 13 -
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  صفحه 111 
 

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 15782  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -
 روزانه 15783  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر  فريني گرايش كسب و كار جديدكارآ 3 -

 روزانه 15784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 روزانه 15785  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - 

ندسي محل تحصيل دانشكده مه -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 15786  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -
 روزانه 15787  بابلسر -دانشگاه مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 3 -
 روزانه 15788  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 7 -

 روزانه 15789  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش گردشگري 4 - 
 روزانه 15790  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 7 - 

 روزانه 15791  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 7 -
 روزانه 15792  كرمانشاه - دانشگاه رازي  كارآفريني گرايش سازماني 4 -

 روزانه 15793  زاهدان - يستان و بلوچستان دانشگاه س كارآفريني گرايش سازماني 5 - 
 روزانه 15794  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 7 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 15795  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 5 -
 روزانه 15796  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 7 -

 روزانه 15797  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 روزانه 15798  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 

 روزانه 15799  دانشگاه گنبد كارآفريني گرايش توسعه 15 -
 روزانه 15800  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 7 -

 نوبت دوم 15801  دانشگاه ايالم كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 
 نوبت دوم 15802  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 4 - 

 نوبت دوم 15803  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 10 -
 نوبت دوم 15804  دانشگاه سمنان جديد كارآفريني گرايش كسب و كار 7 -

 نوبت دوم 15805  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - 
 نوبت دوم 15806  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 - 

 نوبت دوم 15807  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 1 -
 نوبت دوم 15808  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 15809  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 2 -

 نوبت دوم 15810  بابلسر -دانشگاه مازندران  سب و كار جديدكارآفريني گرايش ك 1 - 
 نوبت دوم 15811  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 7 - 

 نوبت دوم 15812  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 7 -
 نوبت دوم 15813  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 7 -

 نوبت دوم 15814  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مانيكارآفريني گرايش ساز 5 - 
 نوبت دوم 15815  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 15816  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 1 -
 نوبت دوم 15817  هراندانشگاه ت المللكارآفريني گرايش بين 7 -

 نوبت دوم 15818  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 7 - 
 نوبت دوم 15819  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش توسعه 5 - 

 نوبت دوم 15820  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 7 -
 مجازي 15821  دانشگاه تهران ايش كسب و كار جديدكارآفريني گر 10 - آموزش محور
 مجازي 15822  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15823  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 40 - آموزش محور
 مجازي 15824  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ايش كسب و كار جديدكارآفريني گر 40 - آموزش محور
 مجازي 15825  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش گردشگري 10 - آموزش محور
 مجازي 15826  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي 15827  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش سازماني 10 - آموزش محور
 مجازي 15828  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 40 - آموزش محور
 مجازي 15829  دانشگاه تهران المللكارآفريني گرايش بين 20 - آموزش محور
 مجازي 15830  دانشگاه تهران كارآفريني گرايش توسعه 10 - آموزش محور
 مجازي 15831  دانشگاه تهران سب و كار الكترونيكيكارآفريني گرايش ك 10 - آموزش محور

 كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 12 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15832  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 15833  تهران -دانشگاه خوارزمي  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -

 پرديس خودگردان 15834  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15835  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15836  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 كارآفريني گرايش فناوري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15837  ران)صرفاوروديهاي امسال درته

 كارآفريني گرايش سازماني 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15838  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15839  تهران - دانشگاه شاهد  كارآفريني گرايش سازماني 5 -

 پرديس خودگردان 15840  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كارآفريني گرايش سازماني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  صفحه 112 
 

 ) 7مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15841  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 -
 پيام نور 15842  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 8 -
 پيام نور 15843  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ني گرايش كسب و كار جديدكارآفري 8 -

 پيام نور 15844  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش گردشگري 8 - 
نورپيام  15845  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش فناوري 8 -  

 پيام نور 15846  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش سازماني 8 -
 پيام نور 15847  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  المللكارآفريني گرايش بين 8 - 
 پيام نور 15848  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش توسعه 8 - 

 پيام نور 15849  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 20 -
 پيام نور 15850  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي 8 -

 غيرانتفاعي 15851  فريدونكنار -سسه غيرانتفاعي پرديسان مو كارآفريني گرايش كسب و كار جديد 20 - 
 غيرانتفاعي 15852  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  كارآفريني گرايش گردشگري 20 - 

 غيرانتفاعي 15853  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  كارآفريني گرايش گردشگري 20 -
 ) 8مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15854  دانشگاه اردكان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 10 -  
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 فقط مرد -

 روزانه 15855  تهران -(ع ) دانشگاه جامع امام حسين  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 روزانه 15856  دانشگاه زنجان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 7 - 
 روزانه 15857  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 3 -

 - 7 
و مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد 

 وري منابع انسانيبهره
 روزانه 15858  دانشگاه تهران

 - 7 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 روزانه 15859  دانشگاه تهران

 نوبت دوم 15860  دانشگاه اردكان مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 8 - 
 نوبت دوم 15861  دانشگاه زنجان رايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع انساني گ 1 - 
 نوبت دوم 15862  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 2 - 

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و 

 وري منابع انسانيبهره
دومنوبت  15863  دانشگاه تهران  

 - 4 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 نوبت دوم 15864  دانشگاه تهران

 - 7 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15865  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پيام نور 15866  مركز نطنز - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 پيام نور 15867  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 
 پيام نور 15868  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران  ساني گرايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع ان 20 - 
 پيام نور 15869  مركز كاشمر - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 

 پيام نور 15870  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  ايش مديريت منابع انساني اسالميمديريت منابع انساني گر 20 -
 پيام نور 15871  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 
 پيام نور 15872  مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد  ميمديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسال 20 - 
 غيرانتفاعي 15873  قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 - 

 غيرانتفاعي 15874  لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 20 -

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 غيرانتفاعي 15875  مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس 

 - 20 
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك 

 منابع انساني
 غيرانتفاعي 15876  رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 

 ) 9موعه مديريت (كد ضريب مج - 1142

 روزانه 15877  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 -  
 روزانه 15878  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 -

 نوبت دوم 15879  اه دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگ ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 15 - 
 پرديس خودگردان 15880  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ايقارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 10مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 روزانه 15881  وردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه دريان مديريت بازرگاني دريايي 15 -  
 نوبت دوم 15882  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت بازرگاني دريايي 15 - 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143

 روزانه 15883  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 موزش و پرورشوزارت آ
 روزانه 15884  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 -

 روزانه 15885  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 روزانه 15886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 

 روزانه 15887  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  همشاوره گرايش مشاوره مدرس 13 -
 روزانه 15888  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 8 - 
 روزانه 15889  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
وزانهر 15890  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 7 -   

 روزانه 15891  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 7 -
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  صفحه 113 
 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 15892  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 -
 روزانه 15893  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 -
 روزانه 15894  دانشگاه شهركرد مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -

 روزانه 15895  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 8 - 
 روزانه 15896  دانشگاه اردكان ره خانوادهمشاوره گرايش مشاو 10 -
 روزانه 15897  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -

 روزانه 15898  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - فقط زن
نهروزا 15899  دانشگاه بجنورد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 11 -   

 روزانه 15900  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -
 روزانه 15901  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 -

 روزانه 15902  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 
 روزانه 15903  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 

 روزانه 15904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 -
 روزانه 15905  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 14 -

 روزانه 15906  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - 
 روزانه 15907  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 

 روزانه 15908  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 6 -
 روزانه 15909  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -

 روزانه 15910  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره خانواده مشاوره گرايش 9 - 
 روزانه 15911  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 9 - 

 روزانه 15912  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 روزانه 15913  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 -

 روزانه 15914  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 3 - 
 روزانه 15915  كرمانشاه - دانشگاه رازي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 

 روزانه 15916  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 7 -
 روزانه 15917  تهران -نشگاه عالمه طباطبايي دا مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 8 -

 روزانه 15918  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 5 - 
 روزانه 15919  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 - 

 نوبت دوم 15920  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 -
 نوبت دوم 15921  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 6 -

 نوبت دوم 15922  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
 نوبت دوم 15923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 1 - 

 نوبت دوم 15924  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  اوره مدرسهمشاوره گرايش مش 4 -
 نوبت دوم 15925  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 3 -

 نوبت دوم 15926  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2 - 
 نوبت دوم 15927  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 - 

 نوبت دوم 15928  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره شغلي 3 -
 نوبت دوم 15929  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 4 -

 نوبت دوم 15930  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
 نوبت دوم 15931  فهاندانشگاه اص مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 

 نوبت دوم 15932  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - فقط زن
 نوبت دوم 15933  دانشگاه تهران مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 -

 نوبت دوم 15934  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - 
 نوبت دوم 15935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 - 

 نوبت دوم 15936  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 -
 نوبت دوم 15937  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره گرايش مشاوره خانواده 1 -

 نوبت دوم 15938  سنندج - دانشگاه كردستان  همشاوره گرايش مشاوره خانواد 3 - 
 نوبت دوم 15939  رشت -دانشگاه گيالن  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - 

 نوبت دوم 15940  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 -
 نوبت دوم 15941  دانشگاه اردكان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 3 -

 نوبت دوم 15942  دانشگاه اصفهان مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 - 
 نوبت دوم 15943  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 4 - 

 نوبت دوم 15944  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 2 -

 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 15945  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 15946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15947  سنندج - دانشگاه كردستان  رايش مشاوره مدرسهمشاوره گ 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 12 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 15948  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 15949  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 15950  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ديس خودگردانپر 15951  سنندج - دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

 پيام نور 15952  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 - 
 پيام نور 15953  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 - 

 پيام نور 15954  مركز قزوين -  دانشگاه پيام نور استان قزوين مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 10 -
 پيام نور 15955  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -
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  صفحه 114 
 

 ) 1مشاوره (كد ضريب  - 1143  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 پيام نور 15956  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -
 پيام نور 15957  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره شغلي 10 -

 پيام نور 15958  مركز اصفهان - ستان اصفهان دانشگاه پيام نور ا مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 - 
 پيام نور 15959  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 پيام نور 15960  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 10 -
 پيام نور 15961  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  ادهمشاوره گرايش مشاوره خانو 20 -
 پيام نور 15962  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 پيام نور 15963  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 پيام نور 15964  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي 10 -
 غيرانتفاعي 15965  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15966  اصفهان - شرفي اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد ا مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 15967  نور - دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15968  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15969  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي 15970  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 غيرانتفاعي 15971  اصفهان - ران) موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواه مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 15972  موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15973  مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15974  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15975  مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15976  اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -
 غيرانتفاعي 15977  گرگان -رگانيموسسه غيرانتفاعي المعي گ مشاوره گرايش مشاوره خانواده 20 -

 ) 1مديريت دريايي (كد ضريب  - 1144

 روزانه 15978  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -  
 روزانه 15979  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 3 -

 روزانه 15980  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات دريايي 9 - فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط
 نوبت دوم 15981  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 10 -

 نوبت دوم 15982  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  مديريت دريايي گرايش ناوبري و عمليات دريايي 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 15983  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مديريت دريايي گرايش حمل و نقل دريايي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2يريت دريايي (كد ضريب مد - 1144

 روزانه 15984  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش بندر و كشتيراني 10 -  
 نوبت دوم 15985  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت دريايي گرايش بندر و كشتيراني 10 -

 پرديس خودگردان 15986  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ديريت دريايي گرايش بندر و كشتيرانيم 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1زيست (كد ضريب محيط - 1146

 روزانه 15987  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 7 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 15988  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستهمحيط زيست گرايش برنام 5 -
 روزانه 15989  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 6 -

 روزانه 15990  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 6 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 15991  دانشگاه تهران ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 4 - رانمحل تحصيل دانشكده محيط زيست ته

 نوبت دوم 15992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -
 نوبت دوم 15993  دانشگاه يزد ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 2 -

 نوبت دوم 15994  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت محيط زيست 4 - زيست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط 
 پرديس خودگردان 15995  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي محيط زيستمحيط زيست گرايش برنامه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2زيست (كد ضريب محيط - 1146
 روزانه 15996  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 6 -  يست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط ز

 روزانه 15997  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 15998  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم 15999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 2 -
 پرديس خودگردان 16000  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16001  تهران جنوب -هران دانشگاه پيام نور استان ت محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -
 پيام نور 16002  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -
 پيام نور 16003  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 20 -

 مجازي پيام نور 16004  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  وزش محيط زيستمحيط زيست گرايش آم 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16005  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16006  مركز شيراز -ن فارس دانشگاه پيام نور استا محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست 40 - آموزش محور

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148
 روزانه 16007  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 8  فقط زن

 روزانه 16008  مدانه - دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 -
 روزانه 16009  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 روزانه 16011  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 -
 روزانه 16010  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 -

 روزانه 16012  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - نمحل تحصيل تهرا
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  صفحه 115 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16013  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 13 -
 روزانه 16014  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 -
 روزانه 16015  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 -

 روزانه 16016  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رايش استراتژيمديريت كسب و كار گ - 12
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 16017  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 14 -

 روزانه 16018  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ژيمديريت كسب و كار گرايش استرات 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 16019  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 روزانه 16020  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - 
 روزانه 16021  سنندج - دانشگاه كردستان  كار گرايش استراتژيمديريت كسب و  7 - 
 روزانه 16022  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 روزانه 16023  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - 
 روزانه 16024  قزوين - گاه بين المللي امام خميني (ره ) دانش مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16025  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16026  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 

 روزانه 16027  تهران -دانشگاه خوارزمي  ش بازاريابيمديريت كسب و كار گراي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16028  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 16029  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 روزانه 16030  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16031  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - 
 روزانه 16032  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 - 
 روزانه 16033  تهران -بايي دانشگاه عالمه طباط مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 روزانه 16034  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 روزانه 16035  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 روزانه 16036  سنندج - دانشگاه كردستان  اريابيمديريت كسب و كار گرايش باز 5 - 
 روزانه 16037  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 7 - 
 روزانه 16038  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 روزانه 16039  تهران -دانشگاه خوارزمي  فتار سازماني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش ر 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16040  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 20 - 
 روزانه 16041  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 12 - 
 روزانه 16042  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  ت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمديري 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 16043  اشتردانشگاه صنعتي مالك  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 14 -

 روزانه 16044  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 6 - 
 روزانه 16045  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 5 - 
 روزانه 16046  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ي و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار سازمان 8 - 
 روزانه 16047  دانشگاه يزد مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 5 - 

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16048  دانشگاه تبريز

 6 - محل تحصيل تهران
هاي اطالعاتي و يت كسب و كار گرايش سيستممدير

 فناوري اطالعات
 روزانه 16049  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 7 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16050  دانشگاه سمنان

 - 3 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16051  كرمان -شهيد باهنر  دانشگاه

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 روزانه 16052  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   روزانه 16053  دانشگاه تبريز

و زنجيره تامينمديريت كسب و كار گرايش عمليات  6 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 
 روزانه 16054  استان گيالن)

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 - محل تحصيل تهران  روزانه 16055  تهران -دانشگاه خوارزمي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16056  اه سمناندانشگ
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16057  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 12 -   روزانه 16058  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   روزانه 16059  تهران -اه عالمه طباطبايي دانشگ
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 5 -   روزانه 16060  دانشگاه كاشان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 -   روزانه 16061  دانشگاه يزد
 روزانه 16062  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - 

 روزانه 16063  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 

 روزانه 16064  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش فناوري - 12
 روزانه 16065  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 روزانه 16066  دانشگاه تبريز كار گرايش مالي مديريت كسب و 2 - 
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  صفحه 116 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 16067  تهران –دانشگاه خوارزمي  يريت كسب و كار گرايش ماليمد 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16068  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -
 روزانه 16069  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 روزانه 16070  تهران - ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -
 روزانه 16071  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 12 -

 روزانه 16072  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  مديريت كسب و كار گرايش مالي - 12 
زانهرو 16073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 -   

 روزانه 16074  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 6 -
 روزانه 16075  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 3 - 

 نوبت دوم 16076  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 16077  دانشگاه تبريز و كار گرايش استراتژيمديريت كسب  2 - 

 نوبت دوم 16079  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
 نوبت دوم 16078  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 - 
 نوبت دوم 16080  ه سمناندانشگا مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 7 - 
 نوبت دوم 16081  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 - 

 نوبت دوم 16082  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

ه شرايط در انتهاي دفترچ - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 16083  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 12 -

 نوبت دوم 16084  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 4 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 16085  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ژيمديريت كسب و كار گرايش استرات 2 -

 نوبت دوم 16086  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16087  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 3 - 
 نوبت دوم 16088  سربابل -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 1 - 

 نوبت دوم 16089  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -
 نوبت دوم 16090  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16092  دانشگاه تهران مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 
 نوبت دوم 16091  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

 نوبت دوم 16093  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 6 -
 نوبت دوم 16094  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 - 
 نوبت دوم 16095  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 نوبت دوم 16096  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 4 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 پيشرفت

 نوبت دوم 16097  تهران -علم و صنعت ايران دانشگاه  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -
 نوبت دوم 16098  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 2 -

 نوبت دوم 16099  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16100  دبيلار - دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 3 - 
 نوبت دوم 16101  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 نوبت دوم 16102  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 -
 نوبت دوم 16103  شگاه صنعتي شاهروددان مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 16104  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 12 -

 نوبت دوم 16105  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  سازماني و منابع انساني مديريت كسب و كار گرايش رفتار 4 - 
 نوبت دوم 16106  سنندج - دانشگاه كردستان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم 16107  دانشگاه يزد مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 - 

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16108  دانشگاه تبريز

 - 3 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16109  دانشگاه سمنان

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16110  كرمان -شهيد باهنر  دانشگاه

 - 4 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 نوبت دوم 16111  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -  نوبت دوم 16112  دانشگاه تبريز

مليات و زنجيره تامينمديريت كسب و كار گرايش ع 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن 
 نوبت دوم 16113  استان گيالن)

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16114  دانشگاه سمنان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   نوبت دوم 16115  دانشگاه صنعتي شاهرود
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 4 -   نوبت دوم 16116  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 3 -  نوبت دوم 16117  دانشگاه كاشان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -   نوبت دوم 16118  دانشگاه يزد
 نوبت دوم 16119  دانشگاه سمنان مديريت كسب و كار گرايش فناوري 5 - 
 نوبت دوم 16120  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 

 نوبت دوم 16121  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 4 -
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  صفحه 117 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 16122  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -

 نوبت دوم 16123  دانشگاه سمنان و كار گرايش مالي مديريت كسب 5 - 
 نوبت دوم 16124  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 

 نوبت دوم 16125  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 نوبت دوم 16126  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 -
 نوبت دوم 16127  دانشگاه كاشان مديريت كسب و كار گرايش مالي 4 -

 نوبت دوم 16128  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 1 - 
 مجازي 16129  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - آموزش محور

 مجازي 16130  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 16131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
ر انتهاي دفترچه شرايط د - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
 مجازي 16132  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 40 -

 مجازي 16133  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - آموزش محور
 مجازي 16134  دانشگاه اصفهان زاريابيمديريت كسب و كار گرايش با 20 - آموزش محور
 مجازي 16135  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور

 مجازي 16136  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
 مجازي 16137  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور
 مجازي 16138  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - آموزش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
دفترچه شرايط در انتهاي  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران - آموزش محور  -
- 40 

مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع 
 انساني

 مجازي 16139  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 14 - محل تحصيل تهران - آموزش محور 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
جازيم 16140  تهران -دانشگاه خوارزمي   

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 20 - آموزش محور  مجازي 16141  دانشگاه اصفهان
 مجازي 16142  دانشگاه اصفهان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - آموزش محور
 مجازي 16143  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - آموزش محور

) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -   پرديس خودگردان 16144 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 16145  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 2 -

 گرايش استراتژي مديريت كسب و كار 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 16146  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 16147  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 پرديس خودگردان 16148  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 5 - ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ
 پرديس خودگردان 16149  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ابيمديريت كسب و كار گرايش بازاري 7 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 16150  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 

 تهران
 پرديس خودگردان 16151  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 12 -

 پرديس خودگردان 16152  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - اهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگ
 پرديس خودگردان 16153  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) اني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار سازم 2 -   پرديس خودگردان 16155 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 16154  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 2 -

ر محل تحصيل پرديس خودگردان واقع د
 تهران

 پرديس خودگردان 16156  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 - 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
(  پرديس خودگردان 16157 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

يل پرديس خودگردان دانشگاه محل تحص
 تبريز

- 2 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پرديس خودگردان 16158  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

- 6 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پرديس خودگردان 16159  تهران -دانشگاه خوارزمي 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 - (  پرديس خودگردان 16160 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 2 -  پرديس خودگردان 16161  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در 
 تهران

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 6 -  پرديس خودگردان 16162  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ديس خودگردانپر 16163  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 16165  دانشگاه تبريز مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -

) مديريت كسب و كار گرايش مالي 2 -   پرديس خودگردان 16164 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
قع در محل تحصيل پرديس خودگردان وا

 پرديس خودگردان 16166  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - تهران
 پرديس خودگردان 16167  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16168  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  و كار گرايش ماليمديريت كسب  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16169  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
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  صفحه 118 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ان رشته / گرايشعنو نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 پيام نور 16170  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -

 پيام نور 16171  مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 
 پيام نور 16172  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 

 پيام نور 16173  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16174  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  تژيمديريت كسب و كار گرايش استرا 8 -
 پيام نور 16175  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
نور پيام 16176  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -  

 پيام نور 16177  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16178  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - 

 پيام نور 16179  مركز همدان - مدان دانشگاه پيام نور استان ه مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16180  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 -
 پيام نور 16181  مركز خوانسار - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 پيام نور 16182  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ازاريابيمديريت كسب و كار گرايش ب 8 -
 پيام نور 16183  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16184  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 16185  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16186  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16187  مركز بابل -مازندران دانشگاه پيام نور استان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16188  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16189  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16190  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  ار گرايش بازاريابيمديريت كسب و ك 8 -
 پيام نور 16191  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -

 پيام نور 16192  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - 
 پيام نور 16193  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 -
 پيام نور 16194  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16195  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  ماني و منابع انسانيمديريت كسب و كار گرايش رفتار ساز 8 -
 پيام نور 16196  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16197  مركز ورامين -ه پيام نور استان تهران دانشگا مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16198  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 پيام نور 16199  مركز بابل -ن دانشگاه پيام نور استان مازندرا مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - 
 پيام نور 16200  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16201  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16202  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16203  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -
 پيام نور 16204  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني مديريت كسب 8 -
 پيام نور 16205  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 -

 - 8 
اتي و هاي اطالعمديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16206  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16207  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 العاتفناوري اط
 پيام نور 16208  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16209  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16210  مركز گرمسار - گاه پيام نور استان سمنان دانش

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16211  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16212  مركز ساري -نور استان مازندران دانشگاه پيام 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16213  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16214  مركز ساوه - استان مركزي دانشگاه پيام نور 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16215  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16216  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 

 - 8 
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 پيام نور 16217  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16218  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16219  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16220  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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 ) 1ور شهري (كد ضريب مجموعه مديريت كسب و كار و ام - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16221  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16222  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16223  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
زنجيره تامين مديريت كسب و كار گرايش عمليات و 8 -  پيام نور 16224  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16225  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -   پيام نور 16226  مركز ساوه - ستان مركزي دانشگاه پيام نور ا
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16227  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16228  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 -  پيام نور 16229  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 پيام نور 16230  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16231  مركز دماوند -ران دانشگاه پيام نور استان ته مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16232  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -

 پيام نور 16233  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16234  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16235  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16236  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16237  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16238  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -
 پيام نور 16239  مدانمركز ه - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 -

 پيام نور 16240  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - 
 پيام نور 16241  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16242  تهران غرب -تهران  دانشگاه پيام نور استان مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16243  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16244  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16245  مركز گرمسار - گاه پيام نور استان سمنان دانش مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16246  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -

 پيام نور 16247  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - 
 پيام نور 16248  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  و كار گرايش مالي مديريت كسب 8 -
 پيام نور 16249  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
م نورپيا 16250  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -  

 پيام نور 16251  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16252  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 -
 پيام نور 16253  كرج مركز -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 پيام نور 16254  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16255  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16256  مركز ورامين -استان تهران دانشگاه پيام نور  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16257  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16258  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16259  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  انرژي مديريت كسب و كار گرايش 8 -
 پيام نور 16260  واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 پيام نور 16261  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - 
 پيام نور 16262  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16263  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -
 پيام نور 16264  زمركز مهري - دانشگاه پيام نور استان يزد  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 -

 مجازي پيام نور 16265  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16266  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16267  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  يريت كسب و كار گرايش استراتژيمد 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16268  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16269  مركز بابل -انشگاه پيام نور استان مازندران د مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16270  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16271  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16272  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16273  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16274  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16275  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16276  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  ر گرايش بازاريابيمديريت كسب و كا 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16277  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16278  مركز ساري -ام نور استان مازندران دانشگاه پي مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16279  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16280  مواحد قش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16281  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16282  ن غربتهرا -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16283  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
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 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 مجازي پيام نور 16284  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16285  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمديريت كسب و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16286  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16287  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  يريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانيمد 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16288  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16289  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
م نورمجازي پيا 16290  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران   

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16291  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16292  ز گرمسارمرك - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16293  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16294  مركز ساري -ام نور استان مازندران دانشگاه پي

 8 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 فناوري اطالعات
 مجازي پيام نور 16295  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 

 10 - آموزش محور
هاي اطالعاتي و مديريت كسب و كار گرايش سيستم

 وري اطالعاتفنا
 مجازي پيام نور 16296  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16297  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
ينمديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تام 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16298  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16299  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16300  مركز گرمسار - شگاه پيام نور استان سمنان دان
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16301  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16302  مركز ساري -پيام نور استان مازندران  دانشگاه
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 8 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16303  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين 10 - آموزش محور  مجازي پيام نور 16304  واحد قشم -نور استان هرمزگان دانشگاه پيام 
 مجازي پيام نور 16305  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
ازي پيام نورمج 16306  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 16307  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16308  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16309  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  يت كسب و كار گرايش فناوريمدير 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16310  مركز ساوه - دانشگاه پيام نور استان مركزي  مديريت كسب و كار گرايش فناوري 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16311  واحد قشم -ام نور استان هرمزگان دانشگاه پي مديريت كسب و كار گرايش فناوري 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16312  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
پيام نورمجازي  16313  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور  

 مجازي پيام نور 16314  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16315  مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16316  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  كار گرايش ماليمديريت كسب و  8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16317  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16318  مركز ساوه - مركزي  دانشگاه پيام نور استان مديريت كسب و كار گرايش مالي 8 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16319  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 16320  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت كسب و كار گرايش انرژي 8 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 16321  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -
 غيرانتفاعي 16322  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -

 غيرانتفاعي 16323  كآبي -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 - 
 غيرانتفاعي 16324  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 20 -
 غيرانتفاعي 16325  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -

 غيرانتفاعي 16326  بابل - دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  بازاريابي مديريت كسب و كار گرايش 20 - با همكاري دانشگاه كانپور هندوستان
 غيرانتفاعي 16327  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
يغيرانتفاع 16328  قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -  

 غيرانتفاعي 16329  موسسه غيرانتفاعي قشم مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16330  اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 - 

 غيرانتفاعي 16331  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16332  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -
 غيرانتفاعي 16333  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 20 -
يره تامينمديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنج 20 -  غيرانتفاعي 16334  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار 

 غيرانتفاعي 16335  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 16336  مشهد -ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا( مديريت كسب و كار گرايش مالي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي 16337  دانشگاه غيرانتفاعي چابهار مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16338  يزد - موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -
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  صفحه 121 
 

 ) 1مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 16339  بابل –موسسه غيرانتفاعي راه دانش  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16340  گنبد كاووس - انتفاعي شمس موسسه غير مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16341  كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16342  موسسه غيرانتفاعي كرمان مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 غيرانتفاعي 16343  زاهدان -نتفاعي هاتف موسسه غيرا مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 -

 غيرانتفاعي 16344  شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت كسب و كار گرايش مالي 20 - 
 مجازي غيرانتفاعي 16345  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش استراتژي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16346  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  يت كسب و كار گرايش بازاريابيمدير 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16347  تهران –موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 40 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16348  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16349  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 10 - آموزش محور
 مجازي غيرانتفاعي 16350  تهران -مجازي نور طوبي  موسسه غيرانتفاعي مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 - آموزش محور

 * ) 2مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد ضريب  - 1148

 روزانه 16352  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 7 -  
 روزانه 16351  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 6 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه 16353  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 10 - 
 روزانه 16354  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 8 - 
 نوبت دوم 16355  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 4 - 

 نوبت دوم 16356  دانشگاه تهران ور شهريمديريت ام 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم 16357  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت امور شهري 5 - 
 نوبت دوم 16358  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت امور شهري 2 - 

 مجازي 16360  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت امور شهري 20 - آموزش محور
محل تحصيل دانشكده  - زش محور آمو

 مديريت تهران
 مجازي 16359  دانشگاه تهران مديريت امور شهري 20 -

 پيام نور 16361  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت امور شهري 20 - 
ر حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري داشته باشند. سال سابقه كار ترجيحاً د 5متقاضيان رشته مديريت امور شهري بايد پس از اخذ ليسانس حداقل  *

  دوره است، همچنين پذيرفته شده موظف به گذارندن دروس جبراني است. اينموفقيت در مصاحبه از شرايط ورود به 
  

  ) 1) (كد ضريب 1مديريت دفاعي ( - 1149
 »ارندداوطلبان متقاضي اين مجموعه امتحاني در اين مرحله نياز به انتخاب رشته ند«

  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16362  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش زميني 119 -
 روزانه 16363  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پدافند هوايي 24 -
 روزانه 16364  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران يش هواييمديريت دفاعي گرا 24 -
 روزانه 16365  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش دريايي 22 -
 روزانه 16366  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش جنگال و سايبر 20 -
 روزانه 16367  دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مديريت دفاعي گرايش پشتيباني خدمات رزمي 51 -

 ) 1مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16368  دانشگاه تهران سالممدرسي مباني نظري ا 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16369  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 9 -
 روزانه 16370  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي مباني نظري اسالم 8 -
 روزانه 16371  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 7 -
 روزانه 16373  بابلسر -دانشگاه مازندران  ري اسالممدرسي مباني نظ 9 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16374  دانشگاه تهران مدرسي مباني نظري اسالم 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16375  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 2 -
 نوبت دوم 16376  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  باني نظري اسالممدرسي م 7 -
 نوبت دوم 16377  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي مباني نظري اسالم 2 -

 پرديس خودگردان 16378  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي مباني نظري اسالم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 2معارف اسالمي (كد ضريب مجموعه مدرسي  -  1152

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16379  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 9 -
 روزانه 16381  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي اخالق اسالمي 7 -

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16382  دانشگاه تهران مدرسي اخالق اسالمي 6 -

 نوبت دوم 16383  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 2 -
 نوبت دوم 16384  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي اخالق اسالمي 2 -

 پرديس خودگردان 16385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي اخالق اسالمي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 3مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16386  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي
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  صفحه 122 
 

 ) 3مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16387  ردوسي مشهددانشگاه ف مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 7 - 
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 نوبت دوم 16389  دانشگاه تهران مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16390  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمي 2 - 
 ) 4رف اسالمي (كد ضريب مجموعه مدرسي معا -  1152

 روزانه 16391  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي انقالب اسالمي 8 -  
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16392  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16393  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي انقالب اسالمي 10 - 
 نوبت دوم 16395  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي انقالب اسالمي 4 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16396  دانشگاه تهران مدرسي انقالب اسالمي 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

دوم نوبت 16397  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي انقالب اسالمي 2 -   

 ) 5مجموعه مدرسي معارف اسالمي (كد ضريب  -  1152
محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16398  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه 16399  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مدرسي معارف قرآن و حديث 8 - 
 روزانه 16400  دانشگاه فردوسي مشهد رسي معارف قرآن و حديثمد 7 - 
 روزانه 16401  بابلسر -دانشگاه مازندران  مدرسي معارف قرآن و حديث 9 - 

محل تحصيل  - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 16402  دانشگاه تهران مدرسي معارف قرآن و حديث 6 - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم 16403  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  درسي معارف قرآن و حديثم 7 - 
 نوبت دوم 16404  دانشگاه فردوسي مشهد مدرسي معارف قرآن و حديث 2 - 

 ) 1اطالعات (كد ضريب  مجموعه - 1153
 روزانه 16405  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مديريت اطالعات - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16406  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي حفاظت اطالعات - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16407  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مطالعات امنيتي ايران - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16408  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي پژوهشگري امنيت - 20 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16409  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اطالعات - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16410  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي امنيت اقتصادي - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16411  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي المللامنيت بين - 10 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26422  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  ضد تروريسم 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26423  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  امنيت نرم 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1آماد (كد ضريب  - 1156
 روزانه 16412  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  آماد 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 16413  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در انتهاي  -وهاي مسلح ويژه شاغلين نير
 روزانه 16414  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 15 - فقط مرد -دفترچه 

 نوبت دوم 16415  نوشهر - دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  آماد 9 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم 16416  دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) آماد 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  –اشد مي ب

 ) 1فرماندهي و مديريت انتظامي (كد ضريب  -  1160
 روزانه 16417  جمهوري اسالمي ايران نيروي انتظامي -دانشگاه علوم انتظامي امين  فرماندهي و مديريت انتظامي 130 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 1هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16418  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  پيشگيري از جرم 140 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 2تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هاي مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16419  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  علوم و فنون مرزباني 50 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 3هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16420  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت علوم اطالعات و امنيت انتظامي 130 -  فقط مرد -انتهاي دفترچه شرايط در 

 ) 4هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16421  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  ا مواد مخدرمبارزه ب 40 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 5هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16422  ظامي جمهوري اسالمي ايراننيروي انت -دانشگاه علوم انتظامي امين  علوم عمليات ويژه انتظامي 40 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 6هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16423  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  عمليات راهور 130 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 7ي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب هامجموعه رشته - 1161
 روزانه 16424  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  كشف جرايم 100 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 8هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16425  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  مديريت علوم حفاظت اطالعات انتظامي 100 -  فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 

 ) 9هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين (كد ضريب مجموعه رشته - 1161
 روزانه 16426  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  سايبري مهندسي امنيت فضاي 20 -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 


