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  صفحه 123 
 

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايهكدرشته محل -2جدول شماره 
 ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 روزانه 16427  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش پترولوژي 15 -  
 روزانه 16428  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16429  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16430  دانشگاه بيرجند گرايش پترولوژي علوم زمين 9 -
 روزانه 16431  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16432  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 9 - 
 روزانه 16433  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 4 - 

 روزانه 16434  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  لوم زمين گرايش پترولوژيع 8 -
 روزانه 16435  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16436  دانشگاه زنجان علوم زمين گرايش پترولوژي 12 - 
 روزانه 16437  اهدانز - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16438  دانشگاه شهركرد علوم زمين گرايش پترولوژي 8 -
 روزانه 16439  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16440  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 
 روزانه 16441  اه صنعتي شاهروددانشگ علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 

 روزانه 16442  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 5 -
 روزانه 16443  خرم آباد -دانشگاه لرستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 روزانه 16444  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 نوبت دوم 16445  دانشگاه اروميه ش پترولوژيعلوم زمين گراي 5 - 

 نوبت دوم 16446  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش پترولوژي 2 -
 نوبت دوم 16447  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 6 - 
 نوبت دوم 16448  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16449  كرمان -شگاه شهيد باهنر دان علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - 

 نوبت دوم 16450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 2 -
 نوبت دوم 16451  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش پترولوژي 2 - 
 نوبت دوم 16452  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش پترولوژي 1 - 
 نوبت دوم 16453  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زمين گرايش پترولوژيعلوم  2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 16454  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش پترولوژي 9 -
 پرديس خودگردان 16455  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش پترولوژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16456  مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16457  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16458  مركز شاهين شهر - ام نور استان اصفهان دانشگاه پي علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 پيام نور 16459 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -
 پيام نور 16460  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16461  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 
 پيام نور 16462  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 - 

 پيام نور 16463  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  علوم زمين گرايش پترولوژي 10 -
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 روزانه 16464  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 15 -  
 روزانه 16465  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -

وزانهر 16466  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 -   

 روزانه 16467  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16468  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 -
 روزانه 16469  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 4 -

 روزانه 16470  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16471  دانشگاه دامغان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 9 - 

 روزانه 16472  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 -
 روزانه 16473  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -

 روزانه 16474  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 روزانه 16475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16476  اهواز - اه شهيد چمران دانشگ شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16477  دانشگاه شيراز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -

 روزانه 16478  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 - 
 روزانه 16479  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16480  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -
 روزانه 16481  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 6 -

 روزانه 16482  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 روزانه 16483  مجتمع آموزش عالي زرند شناسي اقتصاديرايش زمينعلوم زمين گ 9 - 

 نوبت دوم 16484  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 نوبت دوم 16485  دانشگاه اصفهان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -

 نوبت دوم 16486  همدان - سينا دانشگاه بوعلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16487  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 نوبت دوم 16488  دانشگاه تهران شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -
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  صفحه 124 
 

 ) 1علوم زمين (كد ضريب  - 1201  ادامه 

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 16489  دانشگاه زنجان شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 -

 نوبت دوم 16490  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16491  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 نوبت دوم 16492  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16493  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16494  گرگان - اه گلستان دانشگ شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16495  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16496  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 - 

 نوبت دوم 16497  لي زرندمجتمع آموزش عا شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 3 -
 پرديس خودگردان 16498  دانشگاه اروميه شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16499  دانشگاه تبريز شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 7 -
 پرديس خودگردان 16500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي

 پرديس خودگردان 16501  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16502  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16503  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16504  شهريارواحد  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 پيام نور 16505  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 -
 پيام نور 16506  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16507  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  ديشناسي اقتصاعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16508  مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شناسي اقتصاديعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
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 روزانه 16509  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 15 -  
 روزانه 16510  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16511  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -
 روزانه 16512  دانشگاه بيرجند علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 روزانه 16513  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ساخت (تكتونيك) علوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16514  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16515  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -
 روزانه 16516  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 12 - 
 روزانه 16517  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 روزانه 16518  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16519  دانشگاه تهران وم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)عل 3 -

 روزانه 16520  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 روزانه 16521  دانشگاه دامغان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 8 - 
 روزانه 16522  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ت (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخ 6 - 

 روزانه 16523  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 -
 روزانه 16524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 
 روزانه 16525  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين ساخت  8 - 
 روزانه 16526  دانشگاه شيراز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 روزانه 16527  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 -
 روزانه 16528  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 
 روزانه 16529  گرگان - دانشگاه گلستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 6 - 
 نوبت دوم 16530  دانشگاه اروميه علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - 

 نوبت دوم 16531  دانشگاه اصفهان علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -
 نوبت دوم 16532  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين گراي 1 - 
 نوبت دوم 16533  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16534  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 

 نوبت دوم 16535  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ش زمين ساخت (تكتونيك)علوم زمين گراي 2 -
 نوبت دوم 16536  دانشگاه تهران علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 - 
 نوبت دوم 16537  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 4 - 
 نوبت دوم 16538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)علوم ز 1 - 

 نوبت دوم 16539  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 2 -
 نوبت دوم 16540  دانشگاه فردوسي مشهد علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 1 - 
 نوبت دوم 16541  گرگان - دانشگاه گلستان  خت (تكتونيك)علوم زمين گرايش زمين سا 3 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16542  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -
 پرديس خودگردان 16543  دانشگاه تربيت مدرس علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 -

 پرديس خودگردان 16544  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 5 - يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
 پيام نور 16545  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 - 

 پيام نور 16546  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -
 پيام نور 16547  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 10 -
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 روزانه 16548  دانشگاه اروميه شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 7 -  
 روزانه 16549  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -
 روزانه 16550  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 3 -

 روزانه 16551  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16552  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سيشناعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 
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  صفحه 125 
 

 ) 4علوم زمين (كد ضريب  - 1201  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 روزانه 16553  تهران –اه شهيد بهشتي دانشگ شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -

 روزانه 16554  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16555  دانشگاه شيراز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - 
 روزانه 16556  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 10 - 

 نوبت دوم 16557  دانشگاه تبريز شناسيزمين گرايش آب زمينعلوم  4 -
 نوبت دوم 16558  دانشگاه تهران شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 
 نوبت دوم 16559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 1 - 
 نوبت دوم 16560  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16561  دانشگاه تبريز شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 -
 پرديس خودگردان 16562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيعلوم زمين گرايش آب زمين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16563  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيرايش آب زمينعلوم زمين گ 10 - 
 ) 5علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16564  دانشگاه اروميه شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 -  
 روزانه 16565  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 
 روزانه 16566  دانشگاه بيرجند شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 7 - 

 روزانه 16567  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
 روزانه 16568  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 4 - 

 روزانه 16569  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسينگاري و ديرينهن گرايش چينهعلوم زمي 9 - محل تحصيل تهران
 روزانه 16570  دانشگاه دامغان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 8 - 

 روزانه 16571  دانشگاه زنجان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 9 -
 روزانه 16572  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسيو ديرينهنگاري علوم زمين گرايش چينه 15 - 
 روزانه 16573  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 روزانه 16574  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 

 روزانه 16575  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهرايش چينهعلوم زمين گ 5 -
 روزانه 16576  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 6 - 
 نوبت دوم 16577  دانشگاه اصفهان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 
 نوبت دوم 16578  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 - 

 نوبت دوم 16579  دانشگاه تهران شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
 نوبت دوم 16580  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - 
 نوبت دوم 16581  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينهنگاري و ديريعلوم زمين گرايش چينه 1 - 
 نوبت دوم 16582  دانشگاه فردوسي مشهد شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 1 - 

 نوبت دوم 16583  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -
تبريز محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16584  دانشگاه تبريز شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 2 -

 پرديس خودگردان 16585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 16586  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شناسينهنگاري و ديريعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16587  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16588  مركز دماوند -ن دانشگاه پيام نور استان تهرا شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16589  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16590  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16591  واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16592  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16593  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شناسيديرينه نگاري وعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 پيام نور 16594  مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 

 پيام نور 16595  واحد قشم -ن دانشگاه پيام نور استان هرمزگا شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 -
 پيام نور 16596  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 10 - 
 غيرانتفاعي 16597  موسسه غيرانتفاعي كرمان شناسينگاري و ديرينهعلوم زمين گرايش چينه 20 - 

 ) 6علوم زمين (كد ضريب  - 1201

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -    روزانه 16598  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16599  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 8 -   روزانه 16600  دانشگاه بيرجند

شناسي رسوبيشناسي و سنگزمين گرايش رسوبعلوم  8 -  روزانه 16601  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 4 -   روزانه 16602  دانشگاه تهران
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -   روزانه 16603  كرج)تهران (محل تحصيل  -دانشگاه خوارزمي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 6 -  روزانه 16605  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16606  وسي مشهددانشگاه فرد
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 -   روزانه 16607  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -  نوبت دوم 16608  دانشگاه اصفهان
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -  نوبت دوم 16609  راندانشگاه ته
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -  نوبت دوم 16610  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 2 -   نوبت دوم 16611  دانشگاه صنعتي شاهرود
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 1 -   نوبت دوم 16612  ه فردوسي مشهددانشگا

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 16613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 10 -  پيام نور 16614  تبريز مركز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 10 -  پيام نور 16615  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

شناسي رسوبيشناسي و سنگعلوم زمين گرايش رسوب 20 -   غيرانتفاعي 16616  موسسه غيرانتفاعي كرمان
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  صفحه 126 
 

  ) 7علوم زمين (كد ضريب  - 1201
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم

 روزانه 16617  تهران –دانشگاه خوارزمي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 9 -  محل تحصيل تهران
 روزانه 16618  تهران -گاه شهيد بهشتي دانش شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 روزانه 16619  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 3 -
 نوبت دوم 16620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 1 - 
 پرديس خودگردان 16621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي نفتعلوم زمين گرايش زمين 5 - 

 ) 8علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16622  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -  
 روزانه 16623  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16624  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 - 

 روزانه 16625  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16626  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 16627  دانشگاه تهران شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 روزانه 16628  تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي مهندسيوم زمين گرايش زمينعل 9 - محل تحصيل تهران

 روزانه 16629  دانشگاه دامغان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 8 -
 روزانه 16630  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16631  اه يزددانشگ شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 14 - 
 نوبت دوم 16632  دانشگاه اصفهان شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16633  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16634  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 
 نوبت دوم 16635  دانشگاه تهران شناسي مهندسيگرايش زمين علوم زمين 3 - 
 نوبت دوم 16636  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 1 - 

 نوبت دوم 16637  دانشگاه يزد شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 4 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16638  دانشگاه تبريز شناسي مهندسيزمينعلوم زمين گرايش  4 -

 پرديس خودگردان 16639  دانشگاه تربيت مدرس شناسي مهندسيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 ) 9علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16640  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 -  
 روزانه 16641  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيم زمين گرايش زمينعلو 8 - 
 روزانه 16642  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

 روزانه 16643  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 -
 روزانه 16644  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي زيست محيطيين گرايش زمينعلوم زم 4 - 
 روزانه 16645  دانشگاه شيراز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16646  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 12 - 

 روزانه 16647  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر يست محيطيشناسي زعلوم زمين گرايش زمين 12 -
 روزانه 16648  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 5 - 
 روزانه 16649  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 - 
 روزانه 16650  خرم آباد -دانشگاه لرستان  يشناسي زيست محيطعلوم زمين گرايش زمين 6 - 

 نوبت دوم 16651  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 -
 نوبت دوم 16652  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 6 - 
 نوبت دوم 16653  كرمان -باهنر  دانشگاه شهيد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16654  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

 نوبت دوم 16655  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 1 -
 نوبت دوم 16656  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 3 - 
 نوبت دوم 16657  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16658  دانشگاه تبريز شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 8 -
 پرديس خودگردان 16659  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16660  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 
 پيام نور 16661  مركز تفت - زد دانشگاه پيام نور استان ي شناسي زيست محيطيعلوم زمين گرايش زمين 10 - 

 ) 10علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16662  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -  
 روزانه 16663  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 9 -
 روزانه 16664  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 روزانه 16665  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 روزانه 16666  سنندج - دانشگاه كردستان  علوم زمين گرايش زمين شيمي 8 -
 نوبت دوم 16667  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 4 -
 نوبت دوم 16668  كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 نوبت دوم 16669  دانشگاه صنعتي شاهرود علوم زمين گرايش زمين شيمي 2 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16670  دانشگاه تبريز علوم زمين گرايش زمين شيمي 6 -
 پيام نور 16671  مركز اصفهان - ن اصفهان دانشگاه پيام نور استا علوم زمين گرايش زمين شيمي 10 -

 ) 11علوم زمين (كد ضريب  - 1201

 روزانه 16672  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 10 -  
 روزانه 16673  دانشگاه شيراز شناختيعلوم زمين گرايش سنجش از دور زمين 4 - 

 ) 1مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202

 روزانه 16674  دانشگاه اروميه شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -  
 روزانه 16675  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 - 
زانهرو 16676  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -   
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  صفحه 127 
 

  ) 1مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 16677  )تهران (محل تحصيل كرج -دانشگاه خوارزمي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 6 -
 روزانه 16678  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -
 روزانه 16679  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 روزانه 16680  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16681  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 13 -
 روزانه 16682  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16683  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 7 -
 روزانه 16684  مشهددانشگاه فردوسي  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16685  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 روزانه 16686  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 روزانه 16687  پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 روزانه 16688  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 روزانه 16689  دانشگاه تهران مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 -
 روزانه 16690  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  7 -
 روزانه 16691  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسك گرايش ژئو ژئوفيزي 4 -
 روزانه 16692  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 4 -
 روزانه 16693  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 -
 روزانه 16694  دانشگاه تهران ك گرايش گراني سنجيژئوفيزي 7 -
 روزانه 16695  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 7 -
 روزانه 16696  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 5 -
 روزانه 16697  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 روزانه 16698  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 روزانه 16699  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 روزانه 16700  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 7 -
 نوبت دوم 16701  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 2 -
 نوبت دوم 16702  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 7 -
 نوبت دوم 16703  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 4 -
 نوبت دوم 16704  تي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنع شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 2 -
 نوبت دوم 16705  دانشگاه تهران شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 -
 نوبت دوم 16706  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 6 -
 نوبت دوم 16707  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 16708  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيفيزيك گرايش زلزلهژئو 2 -
 نوبت دوم 16709  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 4 -
 نوبت دوم 16710  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 نوبت دوم 16711  دانشگاه تهران مغناطيسژئو  ژئوفيزيك گرايش 2 -
 نوبت دوم 16712  دانشگاه صنعتي شاهرود مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  4 -
 نوبت دوم 16713  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مغناطيسژئوفيزيك گرايش ژئو  2 -
 نوبت دوم 16714  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 2 -
 نوبت دوم 16715  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي 4 -
 نوبت دوم 16716  دانشگاه اراك ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 نوبت دوم 16717  دانشگاه تهران ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 2 -
 نوبت دوم 16718  دانشگاه صنعتي شاهرود ژئوفيزيك گرايش ژئو الكتريك 4 -
 پيام نور 16719  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله 10 -

 ) 2مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي (كد ضريب  - 1202

 روزانه 16720  دانشگاه تهران هواشناسي 7 -  
 روزانه 16721  كرمانشاه - دانشگاه رازي  هواشناسي 5 -
 روزانه 16722  بندر عباس -زگان دانشگاه هرم هواشناسي 7 -
 روزانه 16723  دانشگاه يزد هواشناسي 9 -
 نوبت دوم 16724  دانشگاه تهران هواشناسي 7 -
 نوبت دوم 16725  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 3 -
 نوبت دوم 16726  دانشگاه يزد هواشناسي 3 -

 ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 16728  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  ي گرايش شيمي فيزيكشيم 15 -  
 روزانه 16729  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -
 روزانه 16730  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16731  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -

 روزانه 16732  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي فيزيكشيمي گرايش  12 - فقط زن
 روزانه 16733  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -
 روزانه 16734  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 روزانه 16735  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16736  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  گرايش شيمي فيزيك شيمي 10 -
 روزانه 16737  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 -
 روزانه 16738  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
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  صفحه 128 
 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  اتتوضيح

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 16739  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 روزانه 16740  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 روزانه 16741  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 16742  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - دفترچه شرايط در انتهاي  - مي باشند   روزانه 16743  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 -
 روزانه 16744  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 18 -

 روزانه 16745  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16746  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيكشيمي گرايش شيمي  10 - 

 روزانه 16747  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 -
 روزانه 16748  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -

 روزانه 16749  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه 16750  دانشگاه زنجان ي فيزيكشيمي گرايش شيم 14 - 

 روزانه 16751  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 13 -
 روزانه 16752  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -

 روزانه 16753  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - 
 روزانه 16754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مي فيزيكشيمي گرايش شي 5 - 

 روزانه 16755  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 -
 روزانه 16756  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16757  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16758  دانشگاه صنعتي اصفهان يمي گرايش شيمي فيزيكش 8 - 

 روزانه 16759  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -
 روزانه 16760  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16761  اهروددانشگاه صنعتي ش شيمي گرايش شيمي فيزيك 17 - 
 روزانه 16762  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16763  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -
 روزانه 16764  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 9 -

 روزانه 16765  ه فردوسي مشهددانشگا شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 روزانه 16766  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16767  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -
 روزانه 16768  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -

 روزانه 16769  گرگان - دانشگاه گلستان  يزيكشيمي گرايش شيمي ف 6 - 
 روزانه 16770  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 16 - 

 روزانه 16771  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 -
 روزانه 16772  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 -

 روزانه 16773  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي فيزيكشيمي گرايش  10 - 
 روزانه 16774  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه 16775  دانشگاه مالير شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -
 روزانه 16776  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 -

 روزانه 16777  رفسنجان -گاه ولي عصر(عج) دانش شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 روزانه 16778  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 7 - 

 روزانه 16779  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 16780  رانته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي 15 -

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

 روزانه 16781  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 16782  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش شيمي 15 -
 نوبت دوم 16783  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16784  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 16785  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 

 نوبت دوم 16786  اه اصفهاندانشگ شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -
 نوبت دوم 16787  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - فقط زن

 نوبت دوم 16788  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16789  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 16790  دانشگاه تبريز يش شيمي فيزيكشيمي گرا 7 -
 نوبت دوم 16791  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16792  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 16793  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 

 نوبت دوم 16794  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -
 نوبت دوم 16795  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 -

 نوبت دوم 16796  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 16797  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 

 نوبت دوم 16798  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مي فيزيكشيمي گرايش شي 2 -
 نوبت دوم 16799  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16800  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
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  صفحه 129 
 

  ) 1مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 16801  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16802  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 16803  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 نوبت دوم 16804  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16805  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - 
 نوبت دوم 16806  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 - 

 نوبت دوم 16807  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 نوبت دوم 16808  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -

 نوبت دوم 16809  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 16810  اردبيل - قق اردبيلي دانشگاه مح شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 

 نوبت دوم 16811  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي فيزيك 2 -
 نوبت دوم 16812  دانشگاه نيشابور شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 -

 نوبت دوم 16813  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - 
بت دومنو 16814  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 4 -   

 نوبت دوم 16815  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش شيمي 15 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16816  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي فيزيك 11 -

 پرديس خودگردان 16817  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16818  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16819  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 16820  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي فيزيك 1 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ
 پرديس خودگردان 16821  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي فيزيك 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16822  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيكشيمي گرايش شيمي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16823  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16824  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي فيزيك 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 16825  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16826  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16827  رمركز شاهين شه - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16828  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16829  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16830  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16831  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16832  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16833  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16834  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16835  مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16836  ز رامسرمرك -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -

 پيام نور 16837  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 
 پيام نور 16838  مركز اسد آباد - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 - 

 پيام نور 16839  مركز رزن - ن دانشگاه پيام نور استان همدا شيمي گرايش شيمي فيزيك 10 -
 پيام نور 16840  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 -

 پيام نور 16841  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي فيزيك 8 - 
 غيرانتفاعي 16842  رسمهر فا - موسسه غيرانتفاعي پارس  شيمي گرايش شيمي فيزيك 20 - 

 ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 16843  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 10 -  
 روزانه 16844  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 18 - 

 روزانه 16845  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16846  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - فقط زن

 روزانه 16847  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16848  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16849  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي آلي 15 -
 روزانه 16850  قزوين - ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب شيمي گرايش شيمي آلي 12 -

 روزانه 16851  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 12 - 
 روزانه 16852  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 

 روزانه 16853  اندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنج شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 روزانه 16854  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

 روزانه 16855  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 16856  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - در انتهاي دفترچه شرايط  - مي باشند   روزانه 16857  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي آلي 15 -

 روزانه 16858  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16859  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 13 -

 روزانه 16860  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  مي آليشيمي گرايش شي 7 - 
 روزانه 16861  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 روزانه 16862  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 -
 روزانه 16863  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 14 -

 روزانه 16864  مناندانشگاه س شيمي گرايش شيمي آلي 17 - 
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  صفحه 130 
 

  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
نهروزا 16865  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي آلي 19 -  

 روزانه 16866  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16867  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16869  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
 روزانه 16870  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي آلي 7 - 
 روزانه 16871  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16872  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 

نهروزا 16873  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -  
 روزانه 16874  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري نو

 روزانه 16875  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 روزانه 16876  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 

 روزانه 16877  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 13 -
 روزانه 16878  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16879  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
ي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروها

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 16880  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 16881 ين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاه شيمي گرايش شيمي آلي 8 -

 روزانه 16882  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16883  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - 

 روزانه 16884  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 7 -
 روزانه 16885  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي آلي 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 16886  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي آلي 9 - 
 روزانه 16887  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 روزانه 16888  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 20 -
 روزانه 16889  خرم آباد -دانشگاه لرستان  يشيمي گرايش شيمي آل 8 - 
 روزانه 16890  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 روزانه 16891  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 روزانه 16892  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي آلي 9 -
 روزانه 16893  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي آلي 11 - 
 روزانه 16894  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شيمي گرايش شيمي آلي 6 - 
 روزانه 16895  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 20 - 

 روزانه 16896  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 13 -
 روزانه 16897  اندانشگاه اصفه شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16898  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 
 روزانه 16899  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 

 روزانه 16900  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي پليمر 8 -
وزانهر 16901  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 7 -   

 روزانه 16902  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16903  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي پليمر 5 - 

 روزانه 16904  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 8 -
 روزانه 16905  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - 
 روزانه 16906  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 16907  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 3 - 

 روزانه 16908  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي دارويي 6 -
 روزانه 16909  تهران -شگاه شهيد بهشتي دان شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - 
 روزانه 16910  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي دارويي 3 - 
 روزانه 16911  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - 

 روزانه 16912  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 5 -
 روزانه 16913  دانشگاه بيرجند وشيميفيت 6 - 
 روزانه 16914  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 6 - 

 روزانه 16915  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيتوشيمي 10 -
 روزانه 16916  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 -

 روزانه 16917  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيتوشيمي 10 - 
 روزانه 16918  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 6 - 

 روزانه 16919  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 16920  گرگان - دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 7 - 
 نوبت دوم 16921  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16922  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 نوبت دوم 16923  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - فقط زن
 نوبت دوم 16924  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16925  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 16926  دانشگاه تبريز ش شيمي آليشيمي گراي 8 -
 نوبت دوم 16927  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي آلي 3 -
 نوبت دوم 16928  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي آلي 2 -
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  ) 2مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نوان رشته / گرايشع نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 16929  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

 نوبت دوم 16930  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16931  دانشگاه زابل ي آليشيمي گرايش شيم 7 - 
 نوبت دوم 16932  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم 16933  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 نوبت دوم 16934  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16935  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16936  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 

 نوبت دوم 16937  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 -
 نوبت دوم 16938  بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم 16939  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مي گرايش شيمي آليشي 4 - 
 نوبت دوم 16940  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي آلي 8 - 

 نوبت دوم 16941  دانشگاه صنعتي قم شيمي گرايش شيمي آلي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
اي پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروه

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 16942  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي آلي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 16943 شاهين شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 نوبت دوم 16944  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي آلي 4 -

 نوبت دوم 16945  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - 
 نوبت دوم 16946  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي آلي 1 - 
 نوبت دوم 16947  دانشگاه كاشان يمي آليشيمي گرايش ش 7 - 

 نوبت دوم 16948  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 -
 نوبت دوم 16949  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - 
 نوبت دوم 16950  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16951  دانشگاه مراغه ايش شيمي آليشيمي گر 2 - 

 نوبت دوم 16952  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي آلي 3 -
 نوبت دوم 16953  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي آلي 4 - 
 نوبت دوم 16954  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16955  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 

 نوبت دوم 16956  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي پليمر 2 -
 نوبت دوم 16957  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 
 نوبت دوم 16958  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي پليمر 1 - 
 نوبت دوم 16959  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي پليمر 2 - 

 نوبت دوم 16960  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي پليمر 1 -
 نوبت دوم 16961  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي دارويي 1 - 
 نوبت دوم 16962  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 2 - 
 نوبت دوم 16963  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  گرايش شيمي داروييشيمي  2 - 

 نوبت دوم 16964  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي دارويي 3 -
 نوبت دوم 16965  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 16966  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 16967  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيتوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 16968  دانشگاه كاشان فيتوشيمي 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 16969  گرگان - دانشگاه گلستان  فيتوشيمي 2 - 

 مجازي 16970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 16971  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي آلي 16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 16972  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي آلي 12 -
دانپرديس خودگر 16973  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي آلي 6 -   

 پرديس خودگردان 16974  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي آلي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16975  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16976  زاهدان - سيستان و بلوچستان دانشگاه  شيمي گرايش شيمي آلي 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16977  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي آلي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ودگردانپرديس خ 16978  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي آلي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 16979  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي آلي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16980  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي آلي 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16981  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي آلي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16982  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16983  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي پليمر 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي دارويي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 16985  دانشگاه صنعتي شيراز شيمي گرايش شيمي دارويي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس   پرديس خودگردان 16986  دانشگاه تبريز فيتوشيمي 6 -
 پرديس خودگردان 16987  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ورپيام ن 16988  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -  

 پيام نور 16989  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16990  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16991  ركز مهابادم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16992  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
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 پيام نور 16993  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 - 
 پيام نور 16994  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16995  مركز اصفهان - تان اصفهان دانشگاه پيام نور اس شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16996  مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16997  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16998  مركز بوشهر -استان بوشهر دانشگاه پيام نور  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 16999  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17000  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17001  مركز تربت حيدريه - ور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام ن شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17002  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17003  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17004  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17005  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17006  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17007  مركز قزوين - شگاه پيام نور استان قزوين دان شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17008  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17009  واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17010  مركز كرمان -نور استان كرمان دانشگاه پيام  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17011  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17012  مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17013  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مي آليشيمي گرايش شي 10 -
 پيام نور 17014  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17015  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي آلي 10 -
 پيام نور 17016  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  يمي آليشيمي گرايش ش 10 -
 پيام نور 17017  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 پيام نور 17018  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي آلي 8 -
 پيام نور 17019  مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد  يشيمي گرايش شيمي آل 10 -
 پيام نور 17020  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيتوشيمي 10 -
 پيام نور 17021  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  فيتوشيمي 10 -
 غيرانتفاعي 17022  ساوه -انرژي  موسسه غيرانتفاعي شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -
 غيرانتفاعي 17023  كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -
 غيرانتفاعي 17024  كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 -

 غيرانتفاعي 17025  هاناصف -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي دارويي 20 - 
با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 

 غيرانتفاعي 16727  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مواد، انرژي و تكنولوژي كوانتومي 4 -  شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 

 ) 3مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

نهروزا 17026  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي معدني 4 -    

 روزانه 17027  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 15 -
 روزانه 17028  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17029  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 9 - فقط زن
نهروزا 17030  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 4 -   

 روزانه 17031  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17032  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17033  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17034  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17035  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17036  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17037  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي معدني 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17038  گاه تهراندانش شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17039  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي معدني 15 -

 روزانه 17040  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 9 -
 روزانه 17041  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17042  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17043  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي معدني 15 -
 روزانه 17044  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 -
 روزانه 17045  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17046  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 14 -
 روزانه 17047  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 13 -
 روزانه 17048  اسدآباد همدان - دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17049  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 17 -
 روزانه 17050  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17051  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 -
 روزانه 17052  اهواز - انشگاه شهيد چمران د شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17053  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 روزانه 17054  دانشگاه شيراز شيمي گرايش شيمي معدني 7 -
 روزانه 17055  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
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 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17056  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

 روزانه 17057  تهران - خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي شيمي گرايش شيمي معدني 6 - 
 روزانه 17058  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 روزانه 17059  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 

 روزانه 17060  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 18 -
 روزانه 17061  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17062  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي معدني 10 - فقط مرد
 روزانه 17063  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 روزانه 17064  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 روزانه 17065  رشت -دانشگاه گيالن  مي معدنيشيمي گرايش شي 14 - 
 روزانه 17066  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
 روزانه 17067  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 

 روزانه 17068  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -
 روزانه 17069  دانشگاه مراغه ي گرايش شيمي معدنيشيم 6 - 
 روزانه 17070  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي معدني 12 - 
 روزانه 17071  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 7 - 

 روزانه 17072  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 16 -
 نوبت دوم 17073  انشگاه اراكد شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17074  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 نوبت دوم 17075  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي معدني 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17076  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي معدني 2 -

 نوبت دوم 17077  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  دنيشيمي گرايش شيمي مع 3 - 
 نوبت دوم 17078  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 
 نوبت دوم 17079  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 

 نوبت دوم 17080  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي معدني 3 -
 نوبت دوم 17081  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  عدنيشيمي گرايش شيمي م 8 - 
 نوبت دوم 17082  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17083  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17084  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 نوبت دوم 17085  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17086  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17087  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 نوبت دوم 17088  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي معدني 2 -
 نوبت دوم 17089  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ي گرايش شيمي معدنيشيم 6 - 
 نوبت دوم 17090  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي گرايش شيمي معدني 11 - 
 نوبت دوم 17091  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17092  ردوسي مشهددانشگاه ف شيمي گرايش شيمي معدني 1 -
 نوبت دوم 17093  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي معدني 4 - 
 نوبت دوم 17094  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم 17095  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 6 -
 نوبت دوم 17096  اردبيل - محقق اردبيلي  دانشگاه شيمي گرايش شيمي معدني 3 -

 نوبت دوم 17097  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي معدني 2 - 
 نوبت دوم 17098  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي معدني 3 - 
 نوبت دوم 17099  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي معدني 5 - 

 مجازي 17100  تهران -م و صنعت ايران دانشگاه عل شيمي گرايش شيمي معدني 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17101  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي معدني 7 -

 پرديس خودگردان 17102  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي معدني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17103  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي معدني 17 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 17104  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17105  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دنيشيمي گرايش شيمي مع 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17106  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي معدني 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17107  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي معدني 14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17108  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 17109  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17110  مركز اروميه - پيام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17111  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17112  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17113  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ش شيمي معدنيشيمي گراي 10 -
 پيام نور 17114  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17115  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17116  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17117  مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17118  مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17119  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
 پيام نور 17120  مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان  شيمي گرايش شيمي معدني 10 -
ورپيام ن 17121  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  شيمي گرايش شيمي معدني 8 -  

 پيام نور 17122  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي معدني 8 - 
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 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 17123  دانشگاه اراك گرايش شيمي تجزيه شيمي 6 -

 روزانه 17124  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - 
 روزانه 17125  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 

 روزانه 17126  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - فقط زن
 روزانه 17127  دانشگاه ايالم گرايش شيمي تجزيه شيمي 5 -

 روزانه 17128  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17129  دانشگاه بيرجند شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17130  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17131  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 روزانه 17132  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17133  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 روزانه 17134  دانشگاه تربيت مدرس هشيمي گرايش شيمي تجزي 5 - 

 روزانه 17135  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17136  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17137  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  گرايش شيمي تجزيه شيمي 15 -

 روزانه 17138  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
 روزانه 17139  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17140  تهران -ه خوارزمي دانشگا شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17141  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 
 روزانه 17142  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 
 روزانه 17143  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه 17144  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 -
 روزانه 17145  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - 
 روزانه 17146  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - 
 روزانه 17147  دانشگاه شهركرد شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه 17148  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17149  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17150  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17151  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 16 - 

 روزانه 17152  شيراز دانشگاه شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 روزانه 17153  دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17154  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 روزانه 17155  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه 17156  دانشگاه صنعتي شاهرود شيمي تجزيه شيمي گرايش 16 -
 روزانه 17157  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 
 روزانه 17158  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 9 - 
نهروزا 17159  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 -   

 روزانه 17160  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -
 روزانه 17161  دانشگاه قم شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17162  دانشگاه كاشان شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 روزانه 17163  سنندج - دانشگاه كردستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه 17164  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17165  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي تجزيه 18 - 
 روزانه 17166  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 روزانه 17167  ابلسرب -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 روزانه 17168  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 روزانه 17169  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 روزانه 17170  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 -
 روزانه 17171  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 -
 روزانه 17172  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 -
 روزانه 17173  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 نوبت دوم 17174  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -
 نوبت دوم 17175  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17176  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -

 نوبت دوم 17177  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - فقط زن
 نوبت دوم 17178  دانشگاه ايالم شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17179  انهمد - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 -
 نوبت دوم 17180  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 -
 نوبت دوم 17181  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17182  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17183  هربوش -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17184  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 -
 نوبت دوم 17185  دانشگاه زنجان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17186  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 6 -
منوبت دو 17187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -  

 نوبت دوم 17188  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
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 نوبت دوم 17189  دانشگاه صنعتي اصفهان ي گرايش شيمي تجزيهشيم 5 -

 نوبت دوم 17190  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17191  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17192  ي شاهروددانشگاه صنعت شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 

 نوبت دوم 17193  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 -
 نوبت دوم 17194  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - 
 نوبت دوم 17195  دانشگاه فردوسي مشهد شيمي گرايش شيمي تجزيه 1 - 
 نوبت دوم 17196  دانشگاه كاشان تجزيه شيمي گرايش شيمي 6 - 

 نوبت دوم 17197  گرگان - دانشگاه گلستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 -
 نوبت دوم 17198  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم 17199  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 نوبت دوم 17200  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ش شيمي تجزيهشيمي گراي 3 - 

 نوبت دوم 17201  دانشگاه مراغه شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 -
 نوبت دوم 17202  دانشگاه ياسوج شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - 
 نوبت دوم 17203  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 4 - 

 پرديس خودگردان 17204  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي تجزيه 15 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17205  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -

ودگردانپرديس خ 17206  دانشگاه زابل شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17207  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي تجزيه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17208  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17209  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17210  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17211  رشت -يالن دانشگاه گ شيمي گرايش شيمي تجزيه 17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17212  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17213  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17214  دانشگاه يزد شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پيام نور 17215  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17216  سترمركز شب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17217  مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17218  مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17219  مركز اروميه - تان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور اس شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17220  مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17221  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17222  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  شيمي تجزيه شيمي گرايش 10 - 
 پيام نور 17223  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17224  مركز شاهين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17225  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17226  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
ام نورپي 17227  مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -   

 پيام نور 17228  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17229  مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -

 پيام نور 17230  مركز مشهد - ن رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسا شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17231  مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17232  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17233  مركز قزوين - قزوين دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17234  مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17235  مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17236  مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17237  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17238  واحد زنگي آباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17239  مركز بهشهر -مازندران دانشگاه پيام نور استان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 
 پيام نور 17240  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 - 

 پيام نور 17241  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي  شيمي گرايش شيمي تجزيه 10 -
 پيام نور 17242  مركز همدان - استان همدان  دانشگاه پيام نور شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 پيام نور 17243  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي گرايش شيمي تجزيه 8 - 
 غيرانتفاعي 17244  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  شيمي گرايش شيمي تجزيه 20 - 

 ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17245  دانشگاه اراك يمي كاربرديشيمي گرايش ش 9 -  
 روزانه 17246  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 15 - 

 روزانه 17247  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 -
 روزانه 17248  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 - 
 روزانه 17249  نشگاه تهراندا شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
 روزانه 17250  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 6 - 

 روزانه 17251  دانشگاه دامغان شيمي گرايش شيمي كاربردي 14 -
 روزانه 17252  كرمانشاه - دانشگاه رازي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 14 - 
 روزانه 17253  دانشگاه زنجان ي كاربرديشيمي گرايش شيم 11 - 
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  صفحه 136 
 

  ) 5مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
زانهرو 17254  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 -  

 روزانه 17255  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 19 - 
 روزانه 17256  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 7 - 
 روزانه 17257  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 - 

به جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعهد 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17258 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 17259  دانشگاه صنعتي مالك اشتر ش شيمي كاربرديشيمي گراي 8 -

 روزانه 17260  رشت -دانشگاه گيالن  شيمي گرايش شيمي كاربردي 12 - 
 روزانه 17261  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 -

 روزانه 17262  دانشگاه گنبد شيمي گرايش شيمي و فناوري اسانس 10 - 
ه شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح پذيرفت

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17263  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شيمي گرايش شيمي پيشرانه 15 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 
 محل تحصيل تهران -

 روزانه 17264  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي گرايش شيمي پيشرانهشي 6 -

 نوبت دوم 17265  دانشگاه اراك شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17266  دانشگاه اروميه شيمي گرايش شيمي كاربردي 5 - 
 نوبت دوم 17267  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

 نوبت دوم 17268  دانشگاه تبريز يمي گرايش شيمي كاربرديش 6 -
 نوبت دوم 17269  دانشگاه تهران شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 17270  دانشگاه سمنان شيمي گرايش شيمي كاربردي 10 - 
 نوبت دوم 17271  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - 

 نوبت دوم 17272  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 3 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 
 نوبت دوم 17273 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -

متعهد به جذب در نيروهاي پذيرفته شده 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 17274  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي كاربردي 8 -

 نوبت دوم 17275  بابلسر -دانشگاه مازندران  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

شرايط در انتهاي دفترچه  - سلح مي باشد م
 محل تحصيل تهران -

 نوبت دوم 17276  دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيمي گرايش شيمي پيشرانه 6 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17277  دانشگاه تبريز شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 -

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 4 - 
انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج د

 پرديس خودگردان 17278  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17279  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش شيمي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17280  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايش شيمي كاربرديشيمي گر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 17281  كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  شيمي گرايش شيمي كاربردي 20 - 
 ) 6مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 -  
 روزانه 17283  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 6 - 

 روزانه 17284  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 -
 روزانه 17285  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 9 - 
 روزانه 17286  بابلسر -ران دانشگاه مازند شيمي گرايش شيمي دريا 12 - 
 نوبت دوم 17287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 2 - 

 نوبت دوم 17288  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش شيمي دريا 3 -
 نوبت دوم 17289  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيمي گرايش شيمي دريا 18 - 
 نوبت دوم 17290  بابلسر -دانشگاه مازندران  يمي گرايش شيمي درياش 4 - 

 پرديس خودگردان 17291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شيمي گرايش شيمي كاتاليست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17292  دريايي چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم شيمي گرايش شيمي دريا 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17293  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شيمي گرايش شيمي دريا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 7مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203

 روزانه 17294  دانشگاه اراك نانوشيمي 10 -  
 روزانه 17295  دانشگاه اروميه نانوشيمي 16 - 
 روزانه 17296  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 12 - 

 روزانه 17297  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 7 - فقط زن
 روزانه 17298  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 -

 روزانه 17299  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نانوشيمي 17 - 
 روزانه 17300  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17301  دانشگاه تهران نانوشيمي 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17302  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  نانوشيمي 15 -

 روزانه 17303  تهران -دانشگاه خوارزمي  نانوشيمي 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17304  كرمانشاه - دانشگاه رازي  نانوشيمي 4 - 
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  صفحه 137 
 

  ) 7مجموعه شيمي (كد ضريب  -  1203  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  يلتحص
دوم  اول
 روزانه 17305  دانشگاه زنجان نانوشيمي 8 -

 روزانه 17306  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نانوشيمي 20 - 
 روزانه 17307  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 7 - 
 روزانه 17308  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 15 - 

 روزانه 17309  نشگاه كاشاندا نانوشيمي 11 -
 روزانه 17310  سنندج - دانشگاه كردستان  نانوشيمي 8 - 
 روزانه 17311  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 6 - 
 روزانه 17312  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 8 - 

 روزانه 17313  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 6 -
 روزانه 17314  مراغه دانشگاه نانوشيمي 20 - 
 نوبت دوم 17315  دانشگاه اراك نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17316  دانشگاه اروميه نانوشيمي 5 - 

 نوبت دوم 17317  دانشگاه اصفهان نانوشيمي 3 -
 نوبت دوم 17318  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانوشيمي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17319  يزدانشگاه تبر نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17320  دانشگاه تهران نانوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 17321  دانشگاه زنجان نانوشيمي 2 -
 نوبت دوم 17322  دانشگاه صنعتي اصفهان نانوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 17323  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 2 - 
وبت دومن 17324  دانشگاه كاشان نانوشيمي 9 -   

 نوبت دوم 17325  رشت -دانشگاه گيالن  نانوشيمي 2 -
 نوبت دوم 17326  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 17327  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 17328  دانشگاه مراغه نانوشيمي 2 - 

 مجازي 17329  تهران -عت ايران دانشگاه علم و صن نانوشيمي 40 - آموزش محور
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17330  دانشگاه تبريز نانوشيمي 9 -

 نانوشيمي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17331  صرفاوروديهاي امسال درتهران)
 پرديس خودگردان 17332  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوشيمي 15 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 17333  دانشگاه كاشان نانوشيمي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204

 روزانه 17334  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 35 -  
 روزانه 17335  دانشگاه اراك گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 11 - 

 روزانه 17336  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -
 روزانه 17337  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17338  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - فقط زن
 روزانه 17339  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه 17340  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 -
 روزانه 17341  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 
 روزانه 17342  دانشگاه تبريز يش فيزيك ماده چگالفيزيك گرا 7 - 
 روزانه 17343  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 17 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17344  هرانت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -
 روزانه 17345  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -

 روزانه 17346  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 روزانه 17347  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17348  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17349  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17350  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17351  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17352  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17353  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 -
 روزانه 17354  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 - 

 روزانه 17355  تهران - دانشگاه شاهد  گالفيزيك گرايش فيزيك ماده چ 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 17356  دانشگاه شهركرد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 - 

 روزانه 17357  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17358  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 
 روزانه 17359  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 19 - 
 روزانه 17360  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه 17361  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17362  صنعتي اراكدانشگاه  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17363  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - 
 روزانه 17364  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 18 - 

 روزانه 17365  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه 17366  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17367  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
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  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17368  تبريز –دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -

 روزانه 17369  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17370  دانشگاه صنعتي شيراز يزيك گرايش فيزيك ماده چگالف 12 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17371 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -

 روزانه 17372  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 16 - 
 روزانه 17373  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - با همكاري پژوهشگاه مواد و انرژي

 روزانه 17374  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 روزانه 17375  دانشگاه قم گرايش فيزيك ماده چگال فيزيك 12 - فقط مرد

 روزانه 17376  دانشگاه قم فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 14 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 17377  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 12 -

 روزانه 17378  ندجسن - دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - 

 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
سنندج (محل تحصيل دانشكده فني و  - دانشگاه كردستان 

 روزانه 17379  مهندسي و علوم پايه بيجار)

 روزانه 17380  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 روزانه 17381  رشت -ن دانشگاه گيال فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 

 روزانه 17382  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -
 روزانه 17383  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه 17384  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17385  دانشگاه مالير ك گرايش فيزيك ماده چگالفيزي 20 - 

 روزانه 17386  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 -
 روزانه 17387  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 
 روزانه 17388  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - 
 روزانه 17389  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 16 - 

 روزانه 17390  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 -
 روزانه 17391  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - فقط زن

 روزانه 17392  دانشگاه بيرجند فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17393  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 12 - 

 روزانه 17394  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 -
 روزانه 17395  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 
 روزانه 17396  راندانشگاه ته فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 

 روزانه 17397  تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - محل تحصيل تهران
 روزانه 17398  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 -

 روزانه 17399  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 روزانه 17400  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  ايش فيزيك پالسمافيزيك گر 4 - 
 روزانه 17401  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 - 

 روزانه 17402  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 13 -
 روزانه 17403  اه صنعتي نوشيرواني بابلدانشگ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - 
 روزانه 17404  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 روزانه 17405  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 6 - 

 روزانه 17406  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 روزانه 17407  بابلسر -دانشگاه مازندران  زيك پالسمافيزيك گرايش في 5 - 
 روزانه 17408  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 12 - 
 روزانه 17409  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 9 - 

 روزانه 17410  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 14 -
 روزانه 17411  دانشگاه اروميه ايش فيزيك هستهفيزيك گراي 7 - 
 روزانه 17412  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 روزانه 17413  دانشگاه بيرجند ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 

 روزانه 17414  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 -
 روزانه 17415  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 - 
 روزانه 17416  دانشگاه تفرش ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 روزانه 17417  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - فترچه شرايط در انتهاي د - مي باشند   روزانه 17418  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -

 روزانه 17419  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 15 -
 روزانه 17420  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 - 

 روزانه 17421  دانشگاه دامغان ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  20 -
 روزانه 17422  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 روزانه 17423  دانشگاه شهركرد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 -
زانهرو 17424  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 9 -   

 روزانه 17425  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 روزانه 17426  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 روزانه 17427  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 20 -
 روزانه 17428  دانشگاه فردوسي مشهد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 

 روزانه 17429  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 روزانه 17430  گرگان - دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 

 روزانه 17431  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 -
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  ) 1يك (كد ضريب مجموعه فيز - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17432  بابلسر –دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 -

 روزانه 17433  اردبيل - حقق اردبيلي دانشگاه م ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17434  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 12 - 
 روزانه 17435  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - 

 روزانه 17436  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 -
 روزانه 17437  دانشگاه اروميه هاي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنياد 8 - 

 روزانه 17438  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - فقط زن
 روزانه 17439  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

 روزانه 17440  دانشگاه تبريز هاي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنياد 5 -
 روزانه 17441  دانشگاه تفرش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
 روزانه 17442  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17443  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 14 - 

 روزانه 17444  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 19 -
 روزانه 17445  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 15 - 
 روزانه 17446  كرمان -هيد باهنر دانشگاه ش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 
 روزانه 17447  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 

 روزانه 17448  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 -
 روزانه 17449  تبريز - گاه شهيد مدني آذربايجان دانش هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17450  دانشگاه شيراز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 روزانه 17451  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17452  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك گراي 2 -
 روزانه 17453  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 12 - 
 روزانه 17454  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - 
 روزانه 17455  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزيك  9 - 

 روزانه 17456  دانشگاه فردوسي مشهد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 20 -
 روزانه 17457  دانشگاه قم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17458  دانشگاه كاشان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 9 - 
 روزانه 17459  سنندج - دانشگاه كردستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 13 - 

 روزانه 17460  رشت -دانشگاه گيالن  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 -
 روزانه 17461  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هاك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانفيزي 2 - 
 روزانه 17462  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 
 روزانه 17463  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 - 

 روزانه 17464  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 16 -
 روزانه 17465  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 17 - 

 روزانه 17466  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 7 - فقط زن
 روزانه 17467  دانشگاه بيرجند ايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك گر 6 - 

 روزانه 17468  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 -
 روزانه 17469  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 
 روزانه 17470  ميلي علوم پايه زنجاندانشگاه تحصيالت تك فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17471  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه 17472  دانشگاه دامغان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 20 -
 روزانه 17473  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 20 - 
 روزانه 17474  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 روزانه 17475  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 12 - 

 روزانه 17476  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 -
 روزانه 17477  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 روزانه 17478  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 روزانه 17479  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه 17480  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 -
 روزانه 17481  خرم آباد -دانشگاه لرستان  گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزيك  3 - 
 روزانه 17482  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 

 روزانه 17483  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 7 - فقط زن
 روزانه 17484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهك گرايش فيزيك آماري و سامانهفيزي 5 -

 روزانه 17485  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 روزانه 17486  دانشگاه تبريز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

ل در ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغ
 روزانه 17487  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17488  دانشگاه تربيت مدرس شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 -
 روزانه 17489  دانشگاه تربيت مدرس شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17490  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17491  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 -
 روزانه 17492  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17493  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيرايش گرانش و كيهانفيزيك گ 11 -
 روزانه 17494  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 -
 روزانه 17495  دانشگاه شيراز شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 -
 روزانه 17496  تهران - انشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي د شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 -

 روزانه 17497  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
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  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 روزانه 17498  دانشگاه قم شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 9 - فقط مرد
 روزانه 17499  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 5 - 
 روزانه 17500  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 روزانه 17501  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 

 روزانه 17502  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 7 -
 روزانه 17503  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17504  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 16 - 
 روزانه 17505  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 - 

 روزانه 17506  دانشگاه بناب فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 20 -
 روزانه 17507  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17508  قزوين - يني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17509  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 

 روزانه 17510  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 11 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 17511  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  يزرفيزيك گرايش اپتيك و ل 4 -

 روزانه 17512  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17513  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17514  دانشگاه تفرش فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17515  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17516  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 -

 روزانه 17517  بوشهر -خليج فارس دانشگاه  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 9 - 
 روزانه 17518  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17519  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 14 - 

 روزانه 17520  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 -
 روزانه 17521  دانشگاه شهركرد و ليزر فيزيك گرايش اپتيك 6 - 
 روزانه 17522  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 روزانه 17523  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 

 روزانه 17524  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 -
 روزانه 17525  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 13 - 
 روزانه 17526  دانشگاه شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 7 - 
 روزانه 17527  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فتونيك 

 انرژي و فيزيك
 روزانه 17528  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 روزانه 17529  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17530  دانشگاه صنعتي شيراز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 -

 روزانه 17531  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 روزانه 17532  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 روزانه 17533  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه 17534  دانشگاه قم ليزر فيزيك گرايش اپتيك و 11 - فقط مرد
 روزانه 17535  دانشگاه قم فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 17536  سنندج - دانشگاه كردستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 روزانه 17537  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 - 

 روزانه 17538  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 6 -
 روزانه 17539  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17540  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 
 روزانه 17541  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - 

 روزانه 17542  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 روزانه 17543  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17544  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - 

ي انرژي و فيزيكمحل تحصيل دانشكده مهندس  روزانه 17545  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -
 روزانه 17546  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17547  اه اصفهاندانشگ اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 3 - 
 روزانه 17548  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - 
 روزانه 17549  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - 

 روزانه 17550  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 -
زيكمحل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و في  روزانه 17551  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -
 روزانه 17552  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

زانهرو 17553  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 -  

 روزانه 17554  دانشگاه شيراز اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 2 -
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  روزانه 17555  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -

 روزانه 17556  تهران - انشگاه صنعتي شريف د اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 3 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 17557  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 - 

 روزانه 17558  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان فناوري پالسما 7 -
 روزانه 17559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 11 -
 روزانه 17560  تبريز -شگاه صنعتي سهند دان فناوري پالسما 17 -
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  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17561  بابلسر –دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 3 -

 روزانه 17562  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي گرايش تكنولوژي انرژيمهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

هاي انرژي گرايش انرژي و محيط مهندسي سيستم
 زيست

 روزانه 17563  تهران - دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 17564  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 - 
 روزانه 17565  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 17566  دانشگاه اراك نانو فيزيك 13 -
 روزانه 17567  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 15 - 
 روزانه 17568  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 5 - 

 روزانه 17569  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 12 - فقط زن
 روزانه 17570  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 9 -

 روزانه 17571  و فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي نانو فيزيك 8 - 
 روزانه 17572  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17573  دانشگاه دامغان نانو فيزيك 20 - 

 روزانه 17574  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 17 -
 روزانه 17575  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17576  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 20 - 
 روزانه 17577  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 10 - 

 روزانه 17578  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 9 -
 روزانه 17579  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 5 - 
 روزانه 17580  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نانو فيزيك 13 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 17581  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 8 -
 روزانه 17582  پرديس شهيد بهشتي مشهد - دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -
 روزانه 17583  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش فيزيك 15 -

 نوبت دوم 17584  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك 8 - 
 نوبت دوم 17585  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 

 نوبت دوم 17586  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17587  گاه اصفهاندانش فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 

 نوبت دوم 17588  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - فقط زن
 نوبت دوم 17589  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

دوم نوبت 17590  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 -  

 نوبت دوم 17591  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17592  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 نوبت دوم 17593  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 

 نوبت دوم 17594  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ك ماده چگالفيزيك گرايش فيزي 4 -
 نوبت دوم 17595  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17596  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 نوبت دوم 17597  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 17598  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 9 -

 نوبت دوم 17599  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - 
 نوبت دوم 17600  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 
 نوبت دوم 17601  دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 13 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17602  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17603  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 - 
 نوبت دوم 17604  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - 
 نوبت دوم 17605  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 نوبت دوم 17606 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) ايش فيزيك ماده چگالفيزيك گر 8 -
 نوبت دوم 17607  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 8 -
 نوبت دوم 17608  گرگان - دانشگاه گلستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17609  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 -
 نوبت دوم 17610  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -
 نوبت دوم 17611  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17612  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17613  دانشگاه نيشابور فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 2 -
 نوبت دوم 17614  دانشگاه ياسوج فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 3 -
 نوبت دوم 17615  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 -
 نوبت دوم 17616  دانشگاه اراك فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17617  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17618  دانشگاه تهران فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17619  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17620  بريزت - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17621  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 2 -
 نوبت دوم 17622  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
 نوبت دوم 17623  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 نوبت دوم 17624  دانشگاه كاشان فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 -
 نوبت دوم 17625  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 -
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  صفحه 142 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17626  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 -

 نوبت دوم 17627  دانشگاه يزد فيزيك گرايش فيزيك پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17628  دانشگاه اراك ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 
 نوبت دوم 17629  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ايهسته فيزيك گرايش فيزيك 1 - 

 نوبت دوم 17630  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 -
 نوبت دوم 17631  دانشگاه تهران ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 
 نوبت دوم 17632  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 - 
 نوبت دوم 17633  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 - 

 نوبت دوم 17634  دانشگاه صنعتي اصفهان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 6 -
 نوبت دوم 17635  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 نوبت دوم 17636  دانشگاه صنعتي شاهرود ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 نوبت دوم 17637  دانشگاه كاشان ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 5 - 

 نوبت دوم 17638  گرگان - دانشگاه گلستان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 3 -
 نوبت دوم 17639  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - 
 نوبت دوم 17640  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ايگرايش فيزيك هستهفيزيك  4 - 
 نوبت دوم 17641  دانشگاه نيشابور ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 2 - 

 نوبت دوم 17642  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 4 -
ت دومنوب 17643  دانشگاه اراك هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 8 -   

 نوبت دوم 17644  دانشگاه اروميه هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17645  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - فقط زن

 نوبت دوم 17646  دانشگاه ايالم هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -
 نوبت دوم 17647  دانشگاه تبريز هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17648  دانشگاه تهران هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17649  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 - 

 نوبت دوم 17650  دانشگاه سمنان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 نوبت دوم 17651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
وبت دومن 17652  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   

 نوبت دوم 17653  دانشگاه صنعتي اصفهان هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 
محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  نوبت دوم 17654  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -

 نوبت دوم 17655  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هاريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظ 3 - 
 نوبت دوم 17656  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 نوبت دوم 17657  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 - 

 نوبت دوم 17658  دانشگاه كاشان هادي و نظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيا 6 -
 نوبت دوم 17659  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 - 
 نوبت دوم 17660  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - 
 نوبت دوم 17661  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  هانظريه ميدان فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 5 - 

 نوبت دوم 17662  دانشگاه نيشابور هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -
 نوبت دوم 17663  دانشگاه يزد هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 - 

 نوبت دوم 17664  تهران - نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17665  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 نوبت دوم 17666  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 -
 نوبت دوم 17667  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17668  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ك گرايش نجوم و اخترفيزيكفيزي 1 - 
 نوبت دوم 17669  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17670  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 1 -
 نوبت دوم 17671  گرگان - دانشگاه گلستان  نجوم و اخترفيزيكفيزيك گرايش  3 - 
 نوبت دوم 17672  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17673  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - 

 نوبت دوم 17674  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پيچيدههاي فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17675  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 2 - 
 نوبت دوم 17676  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 

 نوبت دوم 17677  دانشگاه تبريز شناسينش و كيهانفيزيك گرايش گرا 2 -
 نوبت دوم 17678  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 -

 نوبت دوم 17679  دانشگاه تهران شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17680  كرمان -اهنر دانشگاه شهيد ب شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 6 - 
 نوبت دوم 17681  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17682  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17683  تهران - صير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه ن شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 3 - 
 نوبت دوم 17684  دانشگاه صنعتي شاهرود شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 2 - 
 نوبت دوم 17685  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 1 - 
 نوبت دوم 17686  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - 
 نوبت دوم 17687  دانشگاه اراك فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 

 نوبت دوم 17688  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -
 نوبت دوم 17689  دانشگاه اصفهان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 -
 نوبت دوم 17690  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
 نوبت دوم 17691  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -
 نوبت دوم 17692  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -
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  صفحه 143 
 

  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17693  دانشگاه تهران فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -

 نوبت دوم 17694  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17695  دانشگاه زنجان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 
 نوبت دوم 17696  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 - 

 نوبت دوم 17697  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 3 -
 نوبت دوم 17698  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17699  تهران -عتي اميركبير دانشگاه صن فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فتونيك 

 انرژي و فيزيك
 نوبت دوم 17700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 نوبت دوم 17701  تهران - لدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير ا فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17702  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 - 

 نوبت دوم 17703  خرم آباد -دانشگاه لرستان  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
 نوبت دوم 17704  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 - 
 نوبت دوم 17705  دانشگاه اصفهان اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 - 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك دوم نوبت 17707  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 -  

 نوبت دوم 17708  دانشگاه اصفهان اياي گرايش گداخت هستهمهندسي هسته 2 - 
 نوبت دوم 17709  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - 
 نوبت دوم 17710  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 - 

 نوبت دوم 17711  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 4 -
 نوبت دوم 17712  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 4 - 
 نوبت دوم 17713  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فناوري پالسما 3 - 
 نوبت دوم 17714  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري پالسما 2 - 

 نوبت دوم 17715  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  هاي انرژيهاي انرژي گرايش سيستممهندسي سيستم 1 -
 نوبت دوم 17716  دانشگاه اراك نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17717  دانشگاه اروميه نانو فيزيك 5 - 
 نوبت دوم 17718  دانشگاه اصفهان نانو فيزيك 2 - 

 نوبت دوم 17719  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  نانو فيزيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17720  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 6 - 
 نوبت دوم 17721  دانشگاه زنجان نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17722  دانشگاه صنعتي شاهرود نانو فيزيك 12 - 

 نوبت دوم 17723  دانشگاه كاشان نانو فيزيك 7 -
 نوبت دوم 17724  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نانو فيزيك 2 - 
 نوبت دوم 17725  بابلسر -دانشگاه مازندران  نانو فيزيك 3 - 
 نوبت دوم 17726  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش فيزيك 8 - 

 پرديس خودگردان 17727  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گاه تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش  پرديس خودگردان 17728  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 -

 پرديس خودگردان 17729  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - 
 پرديس خودگردان 17730  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -يط در انتهاي دفترچه شرا
 پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17731  تهران - دانشگاه شاهد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 -
 پرديس خودگردان 17732  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17733  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 پرديس خودگردان 17734  دانشگاه صنعتي اروميه فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17735  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رايش فيزيك ماده چگالفيزيك گ 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17736  دانشگاه صنعتي شاهرود فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17737  سنندج - ردستان دانشگاه ك فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17738  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17739  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17740  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17741  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش فيزيك پالسما 7 -
 پرديس خودگردان 17742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17743  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17744  ه يزددانشگا فيزيك گرايش فيزيك پالسما 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17745  دانشگاه تبريز ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 7 -
 پرديس خودگردان 17746  رشت -دانشگاه گيالن  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17747  بابلسر -دانشگاه مازندران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 8 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
 پرديس خودگردان 17748  دانشگاه يزد ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17749  دانشگاه سمنان هاظريه ميدانفيزيك گرايش ذرات بنيادي و ن 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17751  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - 
 پرديس خودگردان 17752  دانشگاه صنعتي شاهرود هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 17753  خرم آباد -دانشگاه لرستان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 17754  بابلسر -دانشگاه مازندران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17755  دانشگاه سمنان فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 5 - ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
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  ) 1مجموعه فيزيك (كد ضريب  - 1204  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 17757  بابلسر –دانشگاه مازندران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17758  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هاي پيچيدهفيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانه 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17759  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 11 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 17760  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 17761  دانشگاه اروميه فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 15 - ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17762  دانشگاه تبريز فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 4 -

 پرديس خودگردان 17763  دانشگاه تربيت مدرس فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 5 - 
 پرديس خودگردان 17764  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 پرديس خودگردان 17765  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 2 -
محل اجراي پروژه پژوهشگاه اپتيك، ليزر و 

مهندسي محل تحصيل دانشكده  -فتونيك 
 انرژي و فيزيك

 پرديس خودگردان 17766  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 1 -

 پرديس خودگردان 17767  دانشگاه يزد فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17768  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ش كاربرد پرتوهااي گرايمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17769  دانشگاه شيراز اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17770  تهران -اه صنعتي اميركبير دانشگ اي گرايش كاربرد پرتوهامهندسي هسته 1 -
 پرديس خودگردان 17771  دانشگاه اصفهان اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 -

 پرديس خودگردان 17772  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش راكتورمهندسي هسته 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17773  دانشگاه شيراز اي گرايش راكتورمهندسي هسته 1 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 پرديس خودگردان 17774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17775  دانشگاه شيراز پزشكياي گرايش پرتومهندسي هسته 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك  پرديس خودگردان 17776  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي هسته 1 -
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ردانپرديس خودگ 17777  دانشگاه تبريز فناوري پالسما 5 -  

 پرديس خودگردان 17778  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري پالسما 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17779  دانشگاه تبريز نانو فيزيك 9 -

 پرديس خودگردان 17780  اندانشگاه كاش نانو فيزيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 17781  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17782  مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 پيام نور 17783  واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز  اده چگالفيزيك گرايش فيزيك م 10 -
 پيام نور 17784  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17785  مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17786  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  يزيك گرايش فيزيك ماده چگالف 8 - 

 پيام نور 17787  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 -
 پيام نور 17788  ازمركز شير -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17789  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 
 پيام نور 17790  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 10 - 

 پيام نور 17791  مركز تبريز -ذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آ فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 -
 پيام نور 17792  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 
 پيام نور 17793  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش فيزيك پالسما 8 - 
 پيام نور 17794  مركز شيراز -انشگاه پيام نور استان فارس د فيزيك گرايش فيزيك پالسما 10 - 

 پيام نور 17795  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 -
 پيام نور 17796  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 
 پيام نور 17797  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  اييش فيزيك هستهفيزيك گرا 8 - 
 پيام نور 17798  مركز همدان - دانشگاه پيام نور استان همدان  ايفيزيك گرايش فيزيك هسته 10 - 

 پيام نور 17799  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 پيام نور 17800  مركز آران و بيدگل - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17801  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 - 
 پيام نور 17802  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  هاگرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان فيزيك 10 - 

 پيام نور 17803  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  هافيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان 10 -
 پيام نور 17804  مركز كرج -ن البرز دانشگاه پيام نور استا فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 
 پيام نور 17805  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 8 - 
 پيام نور 17806  واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 - 

 پيام نور 17807  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 10 -
 پيام نور 17808  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 8 - 
 پيام نور 17809  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شناسيفيزيك گرايش گرانش و كيهان 10 - 
 پيام نور 17810  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  يزيك گرايش اپتيك و ليزرف 10 - 

 پيام نور 17811  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 -
 پيام نور 17812  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 8 - 
 پيام نور 17813  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 10 - 
 غيرانتفاعي 17814  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  فيزيك 20 - 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري 
 شرايط در انتهاي دفترچه - فرانسه 

 غيرانتفاعي 17815  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  ي كوانتوميمواد، انرژي و تكنولوژ 4 -

 ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205

 روزانه 17816  دانشگاه اصفهان فوتونيك 6 -  
 روزانه 17817  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 9 - فقط زن

 روزانه 17818  دانشگاه بناب فوتونيك 20 -
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  ) 1مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205  مهادا
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 17819  دانشگاه تبريز فوتونيك 17 -

 روزانه 17820  وري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنا فوتونيك 10 - 
 روزانه 17821  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان فوتونيك 9 - 
 روزانه 17822  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  فوتونيك 5 - 

 روزانه 17823  دانشگاه زنجان فوتونيك 9 -
 روزانه 17824  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17825  دانشگاه شهركرد فوتونيك 6 - 
 روزانه 17826  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 14 - 

 روزانه 17827  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 19 -
 روزانه 17828  دانشگاه صنعتي شيراز فوتونيك 15 - 
 روزانه 17829  نتهرا -دانشگاه علم و صنعت ايران  فوتونيك 8 - 
 روزانه 17830  دانشگاه كاشان فوتونيك 6 - 

 روزانه 17831  سنندج - دانشگاه كردستان  فوتونيك 7 -
 روزانه 17832  رشت -دانشگاه گيالن  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17833  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 - 
 روزانه 17834  دانشگاه مالير فوتونيك 15 - 

 روزانه 17835  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  وتونيكف 6 -
 نوبت دوم 17836  دانشگاه اصفهان فوتونيك 2 - 

 نوبت دوم 17837  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فوتونيك 3 - فقط زن
 نوبت دوم 17838  دانشگاه تبريز فوتونيك 12 - 

 نوبت دوم 17839  دانشگاه زنجان فوتونيك 1 -
 نوبت دوم 17840  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فوتونيك 5 - 
 نوبت دوم 17841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 6 - 
 نوبت دوم 17842  دانشگاه كاشان فوتونيك 3 - 

 نوبت دوم 17843  بابلسر -دانشگاه مازندران  فوتونيك 4 -
 نوبت دوم 17844  دانشگاه مالير فوتونيك 5 - 

حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزم  پرديس خودگردان 17845  دانشگاه تبريز فوتونيك 17 -
 پرديس خودگردان 17846  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  فوتونيك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17847  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فوتونيك 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17848  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  فوتونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2مجموعه فوتونيك (كد ضريب  - 1205

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
  شرايط در انتهاي دفترچه - مسلح مي باشد 

 روزانه 17849 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) اپتوالكترونيكالكترواپتيك گرايش  8 -
 روزانه 17850 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -
 نوبت دوم 17851 ر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شه الكترواپتيك گرايش اپتوالكترونيك 8 -
 نوبت دوم 17852 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) الكترواپتيك گرايش ليزر 8 -

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17853  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 -  
 روزانه 17854  دانشگاه تبريز ولي و مولكوليشناسي سلزيست 5 - 

 روزانه 17855  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 17856  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  شناسي سلولي و مولكوليزيست 15 -

 روزانه 17857  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 13 - 
 روزانه 17858  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17859  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 

 روزانه 17860  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليستزي 20 -
 روزانه 17861  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 
 روزانه 17862  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 8 - 
 روزانه 17863  شگاه فردوسي مشهددان شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 - 

محل انجام رساله در پژوهشكده فناوري زيستي  روزانه 17864  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 روزانه 17865  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 روزانه 17866  بابلسر - دانشگاه مازندران شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
 روزانه 17867  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 7 - 

 روزانه 17868  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 5 -
 روزانه 17869  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 9 - 

 روزانه 17870  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 17871  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه 17872  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 5 -
 نوبت دوم 17873  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 نوبت دوم 17874  تبريز دانشگاه شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -
 نوبت دوم 17875  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -
 نوبت دوم 17876  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1 -
 نوبت دوم 17877  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -
 نوبت دوم 17878  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  لي و مولكوليشناسي سلوزيست 2 -
 نوبت دوم 17879  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 -

 نوبت دوم 17880  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي سلولي و مولكوليزيست 4 - 
 نوبت دوم 17881  بابلسر -دانشگاه مازندران  سلولي و مولكولي شناسيزيست 3 - 
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  صفحه 146 
 

  ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 17882  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 3 -

 نوبت دوم 17883  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري 2 - 
 نوبت دوم 17884  دانشگاه تهران ريززيست فناوري 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 17885  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريززيست فناوري 2 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17886  دانشگاه تبريز شناسي سلولي و مولكوليزيست 5 -

 شناسي سلولي و مولكوليزيست 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17887  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 شناسي سلولي و مولكوليتزيس 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 17888  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 17889  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17890  تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا ريززيست فناوري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 17891  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  شناسي سلولي و مولكوليزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 17892  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -

 غيرانتفاعي 17893  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 - 
باهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در اصفهان  غيرانتفاعي 17894  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -

عيغيرانتفا 17895  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -   

 غيرانتفاعي 17896  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي سلولي و مولكوليزيست 20 -
 غيرانتفاعي 17897  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ريززيست فناوري 20 - 

فاعيغيرانت 17898  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  اخالق زيستي 20 - با همكاري پژوهشگاه ابن سينا  

 ) 2شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17899  دانشگاه اراك ژنتيك 6 -  
 روزانه 17900  دانشگاه اصفهان ژنتيك 5 - 
 روزانه 17901  دانشگاه تبريز ژنتيك 8 - 

 روزانه 17902  دانشگاه تربيت مدرس ژنتيك 8 -
 روزانه 17903  ت مدرسدانشگاه تربي ژنتيك 4 - فاقد خوابگاه

 روزانه 17904  دانشگاه تهران ژنتيك 6 - 
 روزانه 17905  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 6 - 

 روزانه 17906  دانشگاه زابل ژنتيك 10 -
 روزانه 17907  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك 6 - 
 روزانه 17908  دانشگاه شهركرد ژنتيك 17 - 
 روزانه 17909  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 4 - 

 روزانه 17910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 5 -
 روزانه 17911  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ژنتيك 8 - 
 روزانه 17912  دانشگاه گنبد ژنتيك 10 - 
 روزانه 17913  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 17 - 

 روزانه 17914  دانشگاه مراغه نتيكژ 7 -
 روزانه 17915  دانشگاه يزد ژنتيك 6 - 
 روزانه 17916  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 4 - 
 نوبت دوم 17917  دانشگاه اراك ژنتيك 3 - 

 نوبت دوم 17918  دانشگاه اصفهان ژنتيك 3 -
 نوبت دوم 17919  دانشگاه تبريز ژنتيك 6 - 
 نوبت دوم 17920  انشگاه تهراند ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17921  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  ژنتيك 2 - 

 نوبت دوم 17922  دانشگاه زابل ژنتيك 10 -
 نوبت دوم 17923  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ژنتيك 1 - 
 نوبت دوم 17924  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 3 - 
 نوبت دوم 17925  دانشگاه مراغه ژنتيك 2 - 

 نوبت دوم 17926  دانشگاه يزد ژنتيك 2 -
 نوبت دوم 17927  دانشگاه تهران انسان شناسي زيستي 1 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17928  دانشگاه تبريز ژنتيك 8 -
 پرديس خودگردان 17929  ه تربيت مدرسدانشگا ژنتيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ژنتيك 6 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17930  صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 ژنتيك 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 17931  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 17932  دانشگاه زابل ژنتيك 10 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس

 پرديس خودگردان 17933  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژنتيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 17934  رشت -دانشگاه گيالن  ژنتيك 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 17935  واحد ري -نشگاه پيام نور استان تهران دا ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17936  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ژنتيك 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 17937  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ژنتيك 10 - 
 غيرانتفاعي 17938  يزد -م و هنر دانشگاه غيرانتفاعي عل ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17939  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  ژنتيك 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري

 غيرانتفاعي 17940  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  ژنتيك 20 -
 غيرانتفاعي 17941  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  ژنتيك 20 - 
 غيرانتفاعي 17942  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  ژنتيك 20 - 
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  صفحه 147 
 

  ) 3شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 17943  دانشگاه اصفهان زاهاي بيماريژي گرايش ميكروبميكروبيولو 5 -

 روزانه 17944  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 8 - فقط زن
 روزانه 17945  دانشگاه ايالم زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 6 - 
 روزانه 17946  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريگرايش ميكروبميكروبيولوژي  3 - 

 روزانه 17947  تهران - دانشگاه شاهد  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 17948  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 3 - 
 روزانه 17949  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريلوژي گرايش ميكروبميكروبيو 5 - 
 روزانه 17950  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 6 - 

 روزانه 17951  دانشگاه فردوسي مشهد زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 8 -
 روزانه 17952  بابلسر -دانشگاه مازندران  زاهاي بيماريگرايش ميكروبميكروبيولوژي  4 - 
 روزانه 17953  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 4 - 
 روزانه 17954  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 - 

 روزانه 17955  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 3 -
 روزانه 17956  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - 
 روزانه 17957  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 8 - 
 روزانه 17958  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 روزانه 17959  دانشگاه تهران اسيشنميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم 4 -
 روزانه 17960  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 7 - فقط زن

 روزانه 17961  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
 روزانه 17962  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 

 نوبت دوم 17963  دانشگاه اصفهان زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 2 -
 نوبت دوم 17964  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17965  دانشگاه ايالم زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 4 - 
 نوبت دوم 17966  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 2 - 

 نوبت دوم 17967  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 1 -
 نوبت دوم 17968  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 1 - 
 نوبت دوم 17969  بابلسر -دانشگاه مازندران  زاهاي بيماريكروبيولوژي گرايش ميكروبمي 3 - 
 نوبت دوم 17970  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17971  دانشگاه تبريز ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 -
 نوبت دوم 17972  نكرما -دانشگاه شهيد باهنر  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17973  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 1 - 
 نوبت دوم 17974  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 2 - 

 نوبت دوم 17975  دانشگاه تهران شناسيميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم 1 -
 نوبت دوم 17976  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  روبيولوژي گرايش محيطيميك 3 - فقط زن

 نوبت دوم 17977  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي گرايش محيطي 1 - 
 نوبت دوم 17978  بابلسر -دانشگاه مازندران  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 3 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17979  دانشگاه تبريز زاهاي بيماريكروبيولوژي گرايش ميكروبمي 3 -
 پرديس خودگردان 17980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 17981  دانشگاه تبريز گرايش صنعتيميكروبيولوژي  3 -
 پرديس خودگردان 17982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ميكروبيولوژي گرايش محيطي 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج 

 پرديس خودگردان 17983  درتهران) صرفاوروديهاي امسال
 غيرانتفاعي 17984  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 17985  آبيك -نتفاعي دانش البرز دانشگاه غيرا زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - هاي نادربا همكاري بنياد بيماري
 غيرانتفاعي 17986  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 
 غيرانتفاعي 17987  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 

 غيرانتفاعي 17988  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  زاهاي بيماريروبميكروبيولوژي گرايش ميك 20 -
 غيرانتفاعي 17989  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 - 
يغيرانتفاع 17990  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  زاهاي بيماريميكروبيولوژي گرايش ميكروب 20 -   

 غيرانتفاعي 17991  اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 17992  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 -

 غيرانتفاعي 17993  تبريز -دي موسسه غيرانتفاعي ربع رشي ميكروبيولوژي گرايش صنعتي 20 - 
 غيرانتفاعي 17994  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 
 غيرانتفاعي 17995  مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  ميكروبيولوژي گرايش محيطي 20 - 

 ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 17996  نشگاه اراكدا بيوشيمي 6 -  
 روزانه 17997  دانشگاه اروميه بيوشيمي 15 - 

 روزانه 17998  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 4 -
 روزانه 17999  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوشيمي 6 - فقط زن

 روزانه 18000  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18001  كميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت ت بيوشيمي 10 - 

 روزانه 18002  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوشيمي 13 -
 روزانه 18003  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 7 - 

 روزانه 18004  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 3 - فاقد خوابگاه
انهروز 18005  دانشگاه تهران بيوشيمي 6 -   

 روزانه 18006  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 17 -
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  ) 4شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18007  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 6 -

 روزانه 18008  دانشگاه دامغان بيوشيمي 10 - 
 روزانه 18009  دانشگاه زنجان بيوشيمي 8 - 
 روزانه 18010  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  بيوشيمي 5 - 

 روزانه 18011  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 9 -
 روزانه 18012  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يوشيميب 6 - 
 روزانه 18013  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 - 
 روزانه 18014  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي 6 - 

 روزانه 18015  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 8 -
نهروزا 18016  دانشگاه شيراز بيوشيمي 2 -   

 روزانه 18017  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 3 - 
 روزانه 18018  دانشگاه كاشان بيوشيمي 14 - 

 روزانه 18019  سنندج - دانشگاه كردستان  بيوشيمي 15 -
 روزانه 18020  گرگان - دانشگاه گلستان  بيوشيمي 4 - 
 روزانه 18021  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 17 - 
 روزانه 18022  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 6 - 

 روزانه 18023  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 9 -
 نوبت دوم 18024  دانشگاه اراك بيوشيمي 4 - 
 نوبت دوم 18025  دانشگاه اروميه بيوشيمي 5 - 
 نوبت دوم 18026  دانشگاه اصفهان بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18027  تهران - (س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا بيوشيمي 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18028  دانشگاه تبريز بيوشيمي 3 - 
 نوبت دوم 18029  دانشگاه تهران بيوشيمي 6 - 
 نوبت دوم 18030  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18031  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18032  دانشگاه زنجان بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18033  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  بيوشيمي 2 - 
 نوبت دوم 18034  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 2 - 

 نوبت دوم 18035  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18036  دانشگاه فردوسي مشهد بيوشيمي 1 - 
 نوبت دوم 18037  دانشگاه كاشان بيوشيمي 9 - 
 نوبت دوم 18038  گرگان - دانشگاه گلستان  بيوشيمي 1 - 

 نوبت دوم 18039  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوشيمي 2 -
 نوبت دوم 18040  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيوشيمي 4 - 

زمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبري  پرديس خودگردان 18041  دانشگاه تبريز بيوشيمي 4 -
 پرديس خودگردان 18042  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 بيوشيمي 6 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18043  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 18044  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوشيمي 9 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد

 پرديس خودگردان 18045  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18046  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18047  تهران شرق -پيام نور استان تهران دانشگاه  بيوشيمي 10 - 

 پيام نور 18048  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  بيوشيمي 10 -
 پيام نور 18049  مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان  بيوشيمي 10 - 
 پيام نور 18050  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوشيمي 10 - 
 غيرانتفاعي 18051  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  بيوشيمي 20 - 

 غيرانتفاعي 18052  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  بيوشيمي 20 -
 ) 5شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18053  انتهر - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 6 -  فقط زن
 روزانه 18054  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 6 -
 روزانه 18055  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان بيوفيزيك 9 -
 روزانه 18056  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 7 -

 روزانه 18057  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18058  راندانشگاه ته بيوفيزيك 4 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 18059  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوفيزيك 4 -

 نوبت دوم 18060  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  بيوفيزيك 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18061  گاه تبريزدانش بيوفيزيك 4 -
 نوبت دوم 18062  دانشگاه تهران بيوفيزيك 3 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 18063  دانشگاه صنعتي مالك اشتر بيوفيزيك 4 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18064  دانشگاه تبريز بيوفيزيك 6 -
 پرديس خودگردان 18065  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18066  مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس  بيوفيزيك 10 -
 پيام نور 18067  تفت مركز - دانشگاه پيام نور استان يزد  بيوفيزيك 10 - 



گروه علوم پايههاي تحصيلي كدرشته محل 2جدول شماره                       1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 149 
 

  ) 6شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
زانهرو 18068  دانشگاه اصفهان فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -  

 روزانه 18069  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فناوري گرايش ميكروبيزيست - 9 فقط زن
 روزانه 18070  دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل فناوري گرايش ميكروبيزيست 15 - 
 روزانه 18071  دانشگاه تهران فناوري گرايش ميكروبيزيست 6 - 

 روزانه 18072  دانشگاه سمنان ايش ميكروبيفناوري گرزيست 8 -
 روزانه 18073  تهران - دانشگاه شاهد  فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18074  دانشگاه شهركرد فناوري گرايش ميكروبيزيست 12 - 
انهروز 18075  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -   

 روزانه 18076  دانشگاه فردوسي مشهد فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 -
 روزانه 18077  دانشگاه مراغه فناوري گرايش ميكروبيزيست 14 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 روزانه 18078  گاه صنعتي مالك اشتردانش فناوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 نوبت دوم 18079  دانشگاه اصفهان فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18080  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فناوري گرايش ميكروبيزيست - 4 فقط زن

 نوبت دوم 18081  دانشگاه تهران فناوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18082  دانشگاه سمنان فناوري گرايش ميكروبيزيست 4 -

 نوبت دوم 18083  تهران - دانشگاه شاهد  فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18084  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 1 - 
 نوبت دوم 18085  اه مراغهدانشگ فناوري گرايش ميكروبيزيست 2 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
شرايط در انتهاي دفترچه  - مسلح مي باشد 

 محل تحصيل تهران -
 نوبت دوم 18086  دانشگاه صنعتي مالك اشتر فناوري گرايش مولكوليزيست 4 -

 پرديس خودگردان 18087  تهران -ه شهيد بهشتي دانشگا فناوري گرايش ميكروبيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18088  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  فناوري گرايش ميكروبيزيست 10 -

 غيرانتفاعي 18089  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  فناوري گرايش ميكروبيزيست 10 - 
هانباهمكاري پژوهشگاه رويان واقع در اصف  غيرانتفاعي 18090  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -

 غيرانتفاعي 18091  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 غيرانتفاعي 18092  ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 -

 غيرانتفاعي 18093  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  فناوري گرايش ميكروبيزيست 20 - 
 ) 7شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18094  دانشگاه اروميه فناوري گرايش دريازيست 15 -  

 فناوري گرايش دريازيست 6 - 
شكده منابع طبيعي و دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دان

 روزانه 18095  علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 18096  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فناوري گرايش دريازيست 8 - 
 روزانه 18097  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فناوري گرايش دريازيست 12 - 
 روزانه 18098  اسبندر عب -دانشگاه هرمزگان  فناوري گرايش دريازيست 8 - 

 نوبت دوم 18099  دانشگاه اروميه فناوري گرايش دريازيست 5 -
 نوبت دوم 18100  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  فناوري گرايش دريازيست 4 - 
 نوبت دوم 18101  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فناوري گرايش دريازيست 4 - 

 پرديس خودگردان 18102  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فناوري گرايش دريايستز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 8شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

 روزانه 18103  دانشگاه تهران فناوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 7 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18104  دانشگاه تهران فناوري گرايش صنعت و محيط زيستزيست 4 - و فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم

 ) 9شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 18105  مران تهرانپرديس شهيد چ - دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -  فقط مرد -وزارت آموزش و پرورش 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 فقط زن -وزارت آموزش و پرورش 
 روزانه 18106  پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  شناسيآموزش زيست 15 -

 ) 10شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206
 روزانه 18107  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 4 -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 18108  دانشگاه تهران نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام) 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207

 روزانه 18109  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 11 -  
 روزانه 18110  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  اضيآمار ري 12 - فقط زن

 روزانه 18111  دانشگاه بيرجند آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18112  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18113  دانشگاه تبريز آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18114  درسدانشگاه تربيت م آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18115  دانشگاه تهران آمار رياضي 7 - 
 روزانه 18116  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18117  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 12 - 
 روزانه 18118  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 
 روزانه 18119  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18120  دانشگاه زنجان آمار رياضي 20 - 
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  صفحه 150 
 

  ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18121  دانشگاه سمنان آمار رياضي 20 -

 روزانه 18122  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 19 - 
 روزانه 18123  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار رياضي 14 - 
 روزانه 18124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 8 - 

 روزانه 18125  اهواز - هيد چمران دانشگاه ش آمار رياضي 12 -
 روزانه 18126  دانشگاه شيراز آمار رياضي 18 - 
 روزانه 18127  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 3 - 
 روزانه 18128  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 6 - 

 روزانه 18129  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 17 -
 روزانه 18130  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 8 - 
 روزانه 18131  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 10 - 
 روزانه 18132  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 22 - 

 روزانه 18133  سنندج - دانشگاه كردستان  آمار رياضي 14 -
 روزانه 18134  گرگان - دانشگاه گلستان  آمار رياضي 18 - 
 روزانه 18135  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 16 - 
 روزانه 18136  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 5 - 

 روزانه 18137  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 17 -
انهروز 18138  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 6 -   

 روزانه 18139  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  آمار رياضي 20 - 
 روزانه 18140  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 15 - 

 روزانه 18141  دانشگاه يزد آمار رياضي 14 -
 روزانه 18142  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 7 - 

محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 لي بيمه اكوموسسه آموزش عا

 روزانه 18143  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 15 -

 روزانه 18144  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 6 - 
 روزانه 18145  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اجتماعي و اقتصادي 6 - 

زانهرو 18146  كرمانشاه - دانشگاه رازي  آمار اجتماعي و اقتصادي 8 -  

 روزانه 18147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - 
 روزانه 18148  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  آمار اجتماعي و اقتصادي 10 - 
 روزانه 18149  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 14 - 

 روزانه 18150  تهران -ايي دانشگاه عالمه طباطب آمار اجتماعي و اقتصادي 8 -
 روزانه 18151  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 13 - 
 روزانه 18152  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 11 - 
 روزانه 18153  دانشگاه تربيت مدرس علم داده ها 5 - 

 نوبت دوم 18154  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18155  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي آمار 3 - فقط زن

 نوبت دوم 18156  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18157  دانشگاه تبريز آمار رياضي 13 - 

 نوبت دوم 18158  دانشگاه تهران آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18159  سبزوار - حكيم سبزواري  دانشگاه آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18160  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار رياضي 5 - 
 نوبت دوم 18161  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  آمار رياضي 6 - 

 نوبت دوم 18162  دانشگاه زنجان آمار رياضي 3 -
دوم نوبت 18163  دانشگاه سمنان آمار رياضي 10 -   

 نوبت دوم 18164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 3 - 
 نوبت دوم 18165  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18166  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  آمار رياضي 6 -
 نوبت دوم 18167  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار رياضي 4 - 
 نوبت دوم 18168  دانشگاه فردوسي مشهد آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18169  گرگان - دانشگاه گلستان  آمار رياضي 4 - 

 نوبت دوم 18170  رشت -دانشگاه گيالن  آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18171  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18172  بابلسر -دران دانشگاه مازن آمار رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18173  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  آمار رياضي 2 - 
 نوبت دوم 18174  دانشگاه ياسوج آمار رياضي 3 - 

 نوبت دوم 18175  دانشگاه يزد آمار رياضي 4 -
 نوبت دوم 18176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 3 -

محل تحصيل  -فترچه شرايط در انتهاي د
 نوبت دوم 18177  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  بيم سنجي 15 - موسسه آموزش عالي بيمه اكو

 نوبت دوم 18178  دانشگاه اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 3 -
 نوبت دوم 18179  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -
 نوبت دوم 18180  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تصاديآمار اجتماعي و اق 3 -
 نوبت دوم 18181  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار اجتماعي و اقتصادي 9 -
 نوبت دوم 18182  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -
 نوبت دوم 18183  دانشگاه فردوسي مشهد آمار اجتماعي و اقتصادي 2 -
 نوبت دوم 18184  دانشگاه يزد آمار اجتماعي و اقتصادي 4 -

 مجازي 18185  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار رياضي 40 - آموزش محور
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  صفحه 151 
 

  ) 1مجموعه آمار (كد ضريب  - 1207  ادامه
  توضيحات

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

 ه تحصيليدور  تحصيل
دوم  اول

 پرديس خودگردان 18186  دانشگاه اصفهان آمار رياضي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 18187  دانشگاه تبريز آمار رياضي 19 -

) دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان آمار رياضي 19 -   پرديس خودگردان 18188 ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 18189  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  آمار رياضي 19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18191  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د آمار رياضي 1 -
 پرديس خودگردان 18192  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آمار رياضي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18193  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار رياضي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18194  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيم سنجي 7 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
 پرديس خودگردان 18195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آمار اجتماعي و اقتصادي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18196  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18197  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18198  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 - 

يام نورپ 18199  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 10 -  

 پيام نور 18200  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 
 پيام نور 18201  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 10 - 

پيام نورمجازي  18202  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  آمار رياضي 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 18203  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18204  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18205  مركز نيشابور - ي دانشگاه پيام نور استان خراسان رضو آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18206  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18207  مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس  آمار رياضي 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18208  آبيك -انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غير آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18209  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  آمار رياضي 20 - 
 غيرانتفاعي 18210  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  آمار اجتماعي و اقتصادي 20 - 

 ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18211  نشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجاندا رياضي محض 15 -  
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18212  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 5 -

 روزانه 18213  دانشگاه تهران رياضي محض 15 -
 روزانه 18214  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي محض 23 -
 روزانه 18215  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي محض 14 -
 روزانه 18216  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18217  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18218  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 20 -

 روزانه 18219  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رايش جبررياضي محض گ 18 - فقط زن
 روزانه 18220  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش جبر 2 - 
 روزانه 18221  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 روزانه 18222  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18223  دانشگاه بيرجند يش جبررياضي محض گرا 8 - 
 روزانه 18224  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش جبر 14 - 
 روزانه 18225  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18226  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش جبر 13 - 

 روزانه 18227  دانشگاه تربيت مدرس محض گرايش جبررياضي  4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18228  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18229  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش جبر 11 - 

زانهرو 18230  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش جبر 15 - محل تحصيل تهران  

 روزانه 18231  دانشگاه دامغان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18232  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي محض گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18233  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18234  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18235  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ررياضي محض گرايش جب 10 - 
 روزانه 18236  دانشگاه شهركرد رياضي محض گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18237  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18238  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 7 - 
 روزانه 18239  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  ايش جبررياضي محض گر 18 - 
 روزانه 18240  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش جبر 18 - 
 روزانه 18241  دانشگاه شيراز رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 روزانه 18242  دانشگاه صنعتي اراك رياضي محض گرايش جبر 15 - 
 روزانه 18243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  يش جبررياضي محض گرا 9 - 
 روزانه 18244  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  رياضي محض گرايش جبر 17 - 
 روزانه 18245  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش جبر 20 - 

 روزانه 18246  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18247  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي محض گرايش جبر 8 -
 روزانه 18248  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش جبر 7 -
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  صفحه 152 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18250  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش جبر 8 -

 رياضي محض گرايش جبر 12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 18249  شهرستان نور)

 روزانه 18251  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  گرايش جبررياضي محض  15 - 
 روزانه 18252  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش جبر 16 - 

 روزانه 18253  دانشگاه قم رياضي محض گرايش جبر 15 - فقط مرد
 روزانه 18254  دانشگاه قم رياضي محض گرايش جبر 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 

 روزانه 18255  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش جبر 4 - 
 روزانه 18256  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي محض گرايش جبر 8 - 
 روزانه 18257  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش جبر 14 - 

 روزانه 18258  دانشگاه گنبد رياضي محض گرايش جبر 10 -
 روزانه 18259  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش جبررياضي محض  12 - 
 روزانه 18260  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 9 - 
 روزانه 18261  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش جبر 12 - 

 روزانه 18262  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش جبر 20 -
 روزانه 18263  دانشگاه مراغه محض گرايش جبر رياضي 15 - 
 روزانه 18264  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18265  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 روزانه 18266  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 روزانه 18267  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18268  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش جبر 20 - 
 روزانه 18269  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش جبر 15 - 

 روزانه 18270  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي محض گرايش جبر 15 -
 روزانه 18271  زش عالي بممجتمع آمو رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 روزانه 18272  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي محض گرايش آناليز 15 - 
 روزانه 18273  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش آناليز 9 - 

 روزانه 18274  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18275  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 8 - 

 روزانه 18276  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش آناليز 4 - فقط زن
 روزانه 18277  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش آناليز 4 - 

 روزانه 18278  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18279  نابدانشگاه ب رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18280  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18281  دانشگاه بيرجند رياضي محض گرايش آناليز 7 - 

 روزانه 18282  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش آناليز 12 -
 روزانه 18283  دانشگاه تبريز اليزرياضي محض گرايش آن 14 - 
 روزانه 18284  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي محض گرايش آناليز 7 - 
 روزانه 18285  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

زانهرو 18286  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش آناليز 4 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 18287  دانشگاه جهرم رياضي محض گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18288  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18289  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش آناليز 9 - 

 روزانه 18290  محل تحصيل كرج)تهران ( -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18291  دانشگاه دامغان رياضي محض گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18292  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي محض گرايش آناليز 6 - 
 روزانه 18293  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 روزانه 18294  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18295  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش آناليز 18 - 
 روزانه 18296  دانشگاه شهركرد رياضي محض گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18297  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش آناليز 17 - 

 روزانه 18298  تهران -د بهشتي دانشگاه شهي رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 روزانه 18299  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض گرايش آناليز 9 - 
 روزانه 18300  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18301  دانشگاه شيراز رياضي محض گرايش آناليز 12 - 

 روزانه 18302  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  آناليزرياضي محض گرايش  3 -
 روزانه 18303  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

 روزانه 18304  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18305  وددانشگاه صنعتي شاهر رياضي محض گرايش آناليز 13 -
 روزانه 18306  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 روزانه 18307  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش آناليز 9 -
 روزانه 18309  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش آناليز 24 -

 آناليزرياضي محض گرايش  12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 18308  شهرستان نور)
 روزانه 18310  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18311  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش آناليز 22 -

 روزانه 18312  دانشگاه قم آناليزرياضي محض گرايش  15 - فقط مرد
 روزانه 18313  دانشگاه قم رياضي محض گرايش آناليز 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
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  صفحه 153 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  يلتحص
دوم  اول
 روزانه 18314  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش آناليز 4 -

 روزانه 18315  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي محض گرايش آناليز 16 - 
 روزانه 18316  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش آناليز 14 - 
 روزانه 18317  رشت -گيالن دانشگاه  رياضي محض گرايش آناليز 13 - 

 روزانه 18318  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 روزانه 18319  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 17 - 
 روزانه 18320  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18321  دانشگاه مراغه يش آناليزرياضي محض گرا 12 - 

 روزانه 18322  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش آناليز 20 -
 روزانه 18323  دانشگاه نيشابور رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18324  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 روزانه 18325  رفسنجان -اه ولي عصر(عج) دانشگ رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 روزانه 18326  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش آناليز 9 -
 روزانه 18327  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش آناليز 20 - 
 روزانه 18328  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش آناليز 13 - 
 روزانه 18329  ه رياضي و كامپيوتر خوانساردانشكد رياضي محض گرايش آناليز 15 - 

 روزانه 18330  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
 روزانه 18331  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - 
 روزانه 18332  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18333  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ي محض گرايش هندسه (توپولوژي)رياض 3 - فقط زن
 روزانه 18334  دانشگاه ايالم رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -

 روزانه 18335  دانشگاه بجنورد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18336  دانشگاه بناب رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 20 - 
 روزانه 18337  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 - 

 روزانه 18338  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -
 روزانه 18339  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه 18340  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 

 روزانه 18341  دانشگاه تربيت مدرس رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18342  دانشگاه تفرش رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -

 روزانه 18343  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  دسه (توپولوژي)رياضي محض گرايش هن 12 - 
 روزانه 18344  دانشگاه زنجان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 14 - 
 روزانه 18345  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 

 روزانه 18346  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -
 روزانه 18347  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 - 
 روزانه 18348  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - 
زانهرو 18349  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 -   

 روزانه 18350  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 12 -
 روزانه 18351  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18352  رانته - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 - 
 روزانه 18353  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 

 روزانه 18354  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 روزانه 18355  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه 18356  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 14 - 

 روزانه 18357  دانشگاه قم رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18358  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -

 روزانه 18359  سنندج - دانشگاه كردستان  ش هندسه (توپولوژي)رياضي محض گراي 7 - 
 روزانه 18360  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 9 - 
 روزانه 18361  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه 18362  اردبيل - قق اردبيلي دانشگاه مح رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 13 - 

 روزانه 18363  دانشگاه مراغه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -
 روزانه 18364  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 -
 روزانه 18365  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 13 -
 روزانه 18366  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 6 -
 روزانه 18367  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 -
 روزانه 18368  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 -
 روزانه 18369  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 5 -
 روزانه 18370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 5 -
 نوبت دوم 18371  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي محض 5 -
 نوبت دوم 18372  دانشگاه تهران رياضي محض 7 -
 نوبت دوم 18373  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي محض 12 -
 نوبت دوم 18374  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي محض 3 -
 نوبت دوم 18375  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش جبر 10 -
 نوبت دوم 18376  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 5 -
 نوبت دوم 18377  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 4 -

 نوبت دوم 18378  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  گرايش جبر رياضي محض 6 - فقط زن
 نوبت دوم 18379  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش جبر 2 -
 نوبت دوم 18380  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 14 -
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  صفحه 154 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18381  سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش جبر 7 -

 نوبت دوم 18382  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18383  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش جبر 15 - محل تحصيل تهران

 نوبت دوم 18384  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش جبر 12 - 
 نوبت دوم 18385  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 3 -

 نوبت دوم 18386  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش جبر 6 - 
 نوبت دوم 18387  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش جبر 7 - 
 نوبت دوم 18388  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش جبر 20 - 

 نوبت دوم 18389  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش جبر 4 -
 ي محض گرايش جبررياض 12 - فقط مرد

تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 18390  شهرستان نور)

 نوبت دوم 18391  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18392  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18393  گرگان - شگاه گلستان دان رياضي محض گرايش جبر 5 - 

 نوبت دوم 18394  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 2 -
 نوبت دوم 18395  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18396  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 نوبت دوم 18397  دانشگاه مراغه گرايش جبر رياضي محض 3 - 

 نوبت دوم 18398  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش جبر 8 -
 نوبت دوم 18399  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش جبر 5 - 
 نوبت دوم 18400  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش جبر 3 - 
 نوبت دوم 18401  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش جبر 4 - 

 نوبت دوم 18402  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18403  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش آناليز 9 - 
 نوبت دوم 18404  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18405  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 3 - 

 نوبت دوم 18406  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش آناليز 1 - فقط زن
 نوبت دوم 18407  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18408  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 نوبت دوم 18409  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان يزرياضي محض گرايش آنال 4 - 

 نوبت دوم 18410  دانشگاه جهرم رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18411  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش آناليز 4 - 
 نوبت دوم 18412  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18413  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  رياضي محض گرايش آناليز 15 - 

 نوبت دوم 18414  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش آناليز 15 -
 نوبت دوم 18415  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش آناليز 1 - 
 نوبت دوم 18416  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  يزرياضي محض گرايش آنال 3 - 
 نوبت دوم 18417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش آناليز 2 - 

 نوبت دوم 18418  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 نوبت دوم 18419  نعتي نوشيرواني بابلدانشگاه ص رياضي محض گرايش آناليز 6 - 

 رياضي محض گرايش آناليز 12 - فقط مرد
تهران (محل تحصيل واحد  -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 نوبت دوم 18420  شهرستان نور)

 نوبت دوم 18421  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 5 - 
 نوبت دوم 18422  دانشگاه كاشان ليزرياضي محض گرايش آنا 3 - 

 نوبت دوم 18423  گرگان - دانشگاه گلستان  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18424  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 2 -
 نوبت دوم 18425  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18426  دانشگاه مراغه گرايش آناليزرياضي محض  3 -
 نوبت دوم 18427  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش آناليز 8 -
 نوبت دوم 18428  دانشگاه نيشابور رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18429  ايرانشهر -دانشگاه واليت  رياضي محض گرايش آناليز 5 -
 نوبت دوم 18430  دانشگاه ياسوج زرياضي محض گرايش آنالي 3 -
 نوبت دوم 18431  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش آناليز 4 -
 نوبت دوم 18432  دانشگاه اراك رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18433  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
 نوبت دوم 18434  دانشگاه اصفهان لوژي)رياضي محض گرايش هندسه (توپو 2 -

 نوبت دوم 18435  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - فقط زن
 نوبت دوم 18436  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
 نوبت دوم 18437  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -
 نوبت دوم 18438  دانشگاه تفرش رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 -
 نوبت دوم 18439  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18440  دانشگاه سمنان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -
 نوبت دوم 18441  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)ر 1 -
 نوبت دوم 18442  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18443  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
 نوبت دوم 18444  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)ر 6 -
 نوبت دوم 18445  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 -
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پذيرش ظرفيت
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل رايشعنوان رشته / گ نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18446  دانشگاه كاشان رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 -

 نوبت دوم 18447  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 - 
 نوبت دوم 18448  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  ندسه (توپولوژي)رياضي محض گرايش ه 5 - 
 نوبت دوم 18449  دانشگاه مراغه رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 

 نوبت دوم 18450  دانشگاه مالير رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 4 -
 نوبت دوم 18451  دانشگاه ياسوج رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 3 - 
 نوبت دوم 18452  دانشگاه يزد رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 2 - 
 نوبت دوم 18453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 1 - 

 نوبت دوم 18454  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 1 -
 پرديس خودگردان 18455  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش جبر 15 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د

 پرديس خودگردان 18456  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش جبر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
گردانپرديس خود 18457  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش جبر 20 -  

) رياضي محض گرايش جبر 20 -   پرديس خودگردان 18458 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
 پرديس خودگردان 18459  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش جبر 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18460  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش جبر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18461  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش جبر 2 - 
گردانپرديس خود 18462  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش جبر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 18463  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18464  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18465  بابلسر -دانشگاه مازندران  ض گرايش جبررياضي مح 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18466  دانشگاه اروميه رياضي محض گرايش آناليز 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18467  دانشگاه اصفهان رياضي محض گرايش آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

) رياضي محض گرايش آناليز 14 -   پرديس خودگردان 18469 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 تبريز
 پرديس خودگردان 18468  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش آناليز 14 -

 پرديس خودگردان 18470  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  ايش آناليزرياضي محض گر 18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش آناليز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18472  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي محض گرايش آناليز 2 -
 پرديس خودگردان 18473  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي محض گرايش آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18474  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي محض گرايش آناليز 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18475  بابلسر -دانشگاه مازندران  حض گرايش آناليزرياضي م 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18476  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي محض گرايش آناليز 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18477  روميهدانشگاه ا رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18478  دانشگاه تبريز رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -
) رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 -   پرديس خودگردان 18479 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18480  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل
 پرديس خودگردان 18481  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18482  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 8 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد
 پرديس خودگردان 18483  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18484  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش گراف و تركيبات 5 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د
 پرديس خودگردان 18485  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي محض گرايش منطق رياضي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18486  مركز تبريز -بايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذر رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18487  واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18488  واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18489  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18490  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18491  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18492  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  ررياضي محض گرايش جب 10 -
 پيام نور 18493  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18494  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18495  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 
 پيام نور 18496  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضي محض گرايش جبر 10 - 

 پيام نور 18497  مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18498  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18499  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18500  مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18501  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18502  مركز خمين - دانشگاه پيام نور استان مركزي  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18503  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد  رياضي محض گرايش جبر 10 -
 پيام نور 18504  مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد  ياضي محض گرايش جبرر 10 -
 پيام نور 18505  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18506  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18507  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18508  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18509  بهرمركز ا -دانشگاه پيام نور استان زنجان  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18510  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش آناليز 10 -



گروه علوم پايههاي تحصيلي كدرشته محل 2جدول شماره                       1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 156 
 

  ) 1مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 يدوره تحصيل  تحصيل
دوم  اول
 پيام نور 18511  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش آناليز 10 -

 پيام نور 18512  مركز اسالم آباد غرب - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18513  مركز خرم اباد -رستان دانشگاه پيام نور استان ل رياضي محض گرايش آناليز 10 - 
 پيام نور 18514  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 10 - 

 پيام نور 18515  مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش آناليز 10 -
 پيام نور 18516  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 - 
 پيام نور 18517  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 10 - 

پيام نور مجازي 18518  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور  
 مجازي پيام نور 18519  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18520  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18521  مركز فريمان - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  جبر رياضي محض گرايش 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18522  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18523  زمركز شيرا -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18524  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18525  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  رياضي محض گرايش جبر 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18526  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  ش آناليزرياضي محض گراي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18527  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي محض گرايش آناليز 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18528  مركز تبريز -ايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذرب رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي) 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18529  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  رياضي محض 20 - 
 غيرانتفاعي 18530  تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي محض 20 - 

 غيرانتفاعي 18531  قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  رياضي محض 20 -
 غيرانتفاعي 18532  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  رياضي محض گرايش آناليز 20 - 

 ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18533  دانشگاه بناب رياضي كاربردي 15 -  
 روزانه 18534  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 18 - 
 روزانه 18535  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 7 - 
 روزانه 18536  دانشگاه زنجان ي كاربرديرياض 20 - 

 روزانه 18537  دانشگاه صنعتي اروميه رياضي كاربردي 13 -
 روزانه 18538  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 17 - 
 روزانه 18539  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 14 - 
وزانهر 18540  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 20 -   

 روزانه 18541  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 12 -
 روزانه 18542  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 
 روزانه 18543  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18544  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 

 روزانه 18545  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - فقط زن
 روزانه 18546  دانشگاه ايالم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18547  دانشگاه بجنورد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18548  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  ي گرايش آناليز عدديرياضي كاربرد 4 - 

 روزانه 18549  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
 روزانه 18550  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - 
 روزانه 18551  دانشگاه تبريز عدديرياضي كاربردي گرايش آناليز  20 - 
 روزانه 18552  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 روزانه 18553  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 23 -
شاغل در  ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 18554  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -

 روزانه 18555  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - مي باشند   روزانه 18556  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 -

 روزانه 18557  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 16 - 
 روزانه 18558  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 12 - 

 روزانه 18559  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18560  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18561  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 
 روزانه 18562  دانشگاه سمنان يش آناليز عدديرياضي كاربردي گرا 15 - 

 روزانه 18563  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 -
 روزانه 18564  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18565  دانشگاه شهركرد ز عدديرياضي كاربردي گرايش آنالي 11 - 
 روزانه 18566  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

 روزانه 18567  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 -
 روزانه 18568  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - 
 روزانه 18569  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18570  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 

 روزانه 18571  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -
 روزانه 18572  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  اضي كاربردي گرايش آناليز عدديري 13 - 
 روزانه 18573  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
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  صفحه 157 
 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18574  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 -

 روزانه 18575  دانشگاه صنعتي شيراز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 روزانه 18576  دانشگاه صنعتي قم كاربردي گرايش آناليز عددي رياضي 20 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 18577  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18578  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 -

 روزانه 18579  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر عددي رياضي كاربردي گرايش آناليز 12 - 
 روزانه 18580  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 روزانه 18581  دانشگاه قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18582  دانشگاه كاشان ديرياضي كاربردي گرايش آناليز عد 13 -

 روزانه 18583  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18584  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 14 - 
 روزانه 18585  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 18 - 

 روزانه 18586  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
 روزانه 18587  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18588  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 
 روزانه 18589  شگاه نيشابوردان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 

 روزانه 18590  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -
 روزانه 18591  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18592  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 روزانه 18593  دانشگاه اراك سازيگرايش بهينه رياضي كاربردي 4 - 

 روزانه 18594  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18595  دانشگاه بجنورد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 
 روزانه 18596  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18597  دانشگاه بيرجند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 9 - 

 روزانه 18598  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18599  دانشگاه تربيت مدرس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - نتهاي دفترچه شرايط در ا - مي باشند   روزانه 18600  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 -

 روزانه 18601  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 14 - 
 روزانه 18602  حصيل كرج)تهران (محل ت -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 - 

 روزانه 18603  دانشگاه دامغان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 12 -
 روزانه 18604  كرمانشاه - دانشگاه رازي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18605  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18606  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  سازيهينهرياضي كاربردي گرايش ب 15 - 

 روزانه 18607  تهران - دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18608  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 8 - 
 روزانه 18609  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  سازيينهرياضي كاربردي گرايش به 5 - 
 روزانه 18610  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 روزانه 18611  دانشگاه شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 -
 روزانه 18612  تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - 
 روزانه 18613  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 روزانه 18614  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 17 - 

 روزانه 18615  دانشگاه صنعتي شاهرود سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 -
 روزانه 18616  دانشگاه صنعتي شيراز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 11 - 
 روزانه 18617  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 
 روزانه 18618  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 

 روزانه 18619  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -
 روزانه 18620  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - فقط مرد

 روزانه 18621  دانشگاه قم سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - فقط زن - توضيحات در انتهاي دفترچه 
 روزانه 18622  دانشگاه كاشان سازيرايش بهينهرياضي كاربردي گ 6 - 

 روزانه 18623  سنندج - دانشگاه كردستان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 روزانه 18624  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - 
 روزانه 18625  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 - 

 12 - فقط زن
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18626  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 7 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18627  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 - 7 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18628  كرمانشاه - دانشگاه رازي 

 - 10 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18629  دانشگاه سمنان

 - 20 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18630  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18631  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 8 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18632  انشگاه شهركردد



گروه علوم پايههاي تحصيلي كدرشته محل 2جدول شماره                       1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 158 
 

  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
- 9 

و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت
 اميكيدينهاي سيستم

 روزانه 18633  كرمان –دانشگاه شهيد باهنر 

 - 5 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18634  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
وزانهر 18635  اهواز - دانشگاه شهيد چمران   

 - 10 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18636  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 6 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18637  دانشگاه شيراز

 - 16 
و يفرانسيل د رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18638  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 6 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 روزانه 18639  دانشگاه كاشان

 - 9 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
انهروز 18640  دانشگاه يزد  

 نوبت دوم 18641  دانشگاه تفرش رياضي كاربردي 1 -
 نوبت دوم 18642  دانشگاه تهران رياضي كاربردي 4 - 
 نوبت دوم 18643  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي 20 - 
 نوبت دوم 18644  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي 9 - 

 نوبت دوم 18645  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي 3 -
 نوبت دوم 18646  دانشگاه صنعتي قوچان رياضي كاربردي 5 - 
 نوبت دوم 18647  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم 18648  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

 نوبت دوم 18649  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 -
 نوبت دوم 18650  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - فقط زن

 نوبت دوم 18651  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18652  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 - 

 نوبت دوم 18653  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 -
 نوبت دوم 18654  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18655  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 نوبت دوم 18656  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 

 نوبت دوم 18657  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل تهران
وبت دومن 18658  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -   

 نوبت دوم 18659  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18660  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 

 نوبت دوم 18661  زتبري - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 -
 نوبت دوم 18662  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 4 - 
 نوبت دوم 18663  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - 
 نوبت دوم 18664  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - 

 نوبت دوم 18665  دانشگاه صنعتي قم رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18666  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - 
 نوبت دوم 18667  ددانشگاه فردوسي مشه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 1 - 
 نوبت دوم 18668  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 9 - 

 نوبت دوم 18669  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 -
 نوبت دوم 18670  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - 
 نوبت دوم 18671  دانشگاه مراغه گرايش آناليز عدديرياضي كاربردي  5 - 
 نوبت دوم 18672  دانشگاه مالير رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 نوبت دوم 18673  دانشگاه نيشابور رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 -
 نوبت دوم 18674  دانشگاه ياسوج رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18675  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 3 - 
 نوبت دوم 18676  دانشگاه اراك سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 18677  دانشگاه اصفهان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -
 نوبت دوم 18678  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 
 نوبت دوم 18679  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 - 
 نوبت دوم 18680  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - 

 نوبت دوم 18681  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 6 -
 نوبت دوم 18682  دانشگاه سمنان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 نوبت دوم 18683  تهران - دانشگاه شاهد  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18684  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18685  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سازيياضي كاربردي گرايش بهينهر 3 -
 نوبت دوم 18686  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18687  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 3 -
 نوبت دوم 18688  بهشهر - دانشگاه علم و فناوري مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
 نوبت دوم 18689  دانشگاه فردوسي مشهد سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 1 -
 نوبت دوم 18690  دانشگاه كاشان سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 -
 نوبت دوم 18691  رشت -دانشگاه گيالن  ازيسرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 -
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  ) 3مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18692  بابلسر –ران دانشگاه مازند سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 -

 7 - فقط زن
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18693  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

 - 5 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18694  دانشگاه سمنان

 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18695  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 1 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
و ديفرانسيل  رايش معادالترياضي كاربردي گ

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18697  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18698  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 - 4 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18699  دانشگاه كاشان

 - 3 
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 نوبت دوم 18700  دانشگاه يزد

 مجازي 18701  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 40 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 18702  دانشگاه صنعتي اروميه رديرياضي كارب 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18703  خرم آباد -دانشگاه لرستان  رياضي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18704  دانشگاه اروميه رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز محل  پرديس خودگردان 18706  دانشگاه تبريز رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -
) رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -   پرديس خودگردان 18705 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18707  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18708  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18709  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آناليز عدديرياضي كاربردي گرايش  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18710  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 2 - 
 پرديس خودگردان 18711  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18712  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18713  بابلسر -دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 18714  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
 پرديس خودگردان 18715  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
 تبريز

 پرديس خودگردان 18716  دانشگاه تبريز سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -
) سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 5 -  پرديس خودگردان 18717 دانشگاه تبريز (محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در جلفا

 پرديس خودگردان 18718  زاهدان - اه سيستان و بلوچستان دانشگ سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18719  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 7 - 

 پرديس خودگردان 18720  رشت -دانشگاه گيالن  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18721  بابلسر -دانشگاه مازندران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18722  دانشگاه سمنان

 5 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18723  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
و ديفرانسيل  رياضي كاربردي گرايش معادالت

 ديناميكيهاي سيستم
 پرديس خودگردان 18724  دانشگاه يزد

 پيام نور 18725  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18726  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18727  مركز زرين شهر - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  يرياضي كاربردي گرايش آناليز عدد 10 - 

 پيام نور 18728  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
نور پيام 18729  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -   

 پيام نور 18730  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 
 پيام نور 18731  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 - 

 پيام نور 18732  مركز سنندج - نور استان كردستان دانشگاه پيام  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 10 -
 پيام نور 18733  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18734  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18735  مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي  سازيي گرايش بهينهرياضي كاربرد 10 - 

 پيام نور 18736  مركز گناباد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 -
 پيام نور 18737  مركز مشهد - وي دانشگاه پيام نور استان خراسان رض سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18738  مركز نيشابور - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 
 پيام نور 18739  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 10 - 

 مجازي پيام نور 18740  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ي گرايش آناليز عدديرياضي كاربرد 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18741  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18742  مركز گناباد - اه پيام نور استان خراسان رضوي دانشگ سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18743  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور
 مجازي پيام نور 18744  مركز شيراز - دانشگاه پيام نور استان فارس سازيرياضي كاربردي گرايش بهينه 40 - آموزش محور

 غيرانتفاعي 18745  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني رياضي كاربردي 20 - 
 غيرانتفاعي 18746  مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  رياضي كاربردي 20 - 
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 غيرانتفاعي 18747  تبريز –موسسه غيرانتفاعي دانشوران  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18748  كرمان - موسسه غيرانتفاعي عرفان  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18749  رشت - موسسه غيرانتفاعي كادوس  برديرياضي كار 20 -
 غيرانتفاعي 18750  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  رياضي كاربردي 20 -
 غيرانتفاعي 18751  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -
 غيرانتفاعي 18752  مشهد -ه غيرانتفاعي سلمان موسس رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 20 -

 ) 4مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18753  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 15 -  
 روزانه 18754  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 -
 روزانه 18755  دانشگاه اصفهان اليرياضي كاربردي گرايش رياضي م 5 -
 روزانه 18756  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -
 روزانه 18757  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 -
 روزانه 18758  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -

 روزانه 18759  تهران -دانشگاه خوارزمي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 12 - محل تحصيل تهران
 روزانه 18760  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 16 -
 روزانه 18761  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 روزانه 18762  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  يرياضي كاربردي گرايش رياضي مال 8 -
 روزانه 18763  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 6 -
 روزانه 18764  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 روزانه 18765  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 15 -
 روزانه 18766  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 4 -
 روزانه 18767  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 -
 روزانه 18768  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18769  بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 -
 نوبت دوم 18770  دانشگاه اراك رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18771  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -

 نوبت دوم 18772  تهران -دانشگاه خوارزمي  ضي ماليرياضي كاربردي گرايش ريا 8 - محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 18773  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18774  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18775  تهران -ركبير دانشگاه صنعتي امي رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18776  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 نوبت دوم 18777  رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -
 نوبت دوم 18778  دانشگاه يزد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 3 -

 پرديس خودگردان 18779  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 5 - صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح
 پرديس خودگردان 18780  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 2 -

 پرديس خودگردان 18781  انشگاه يزدد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 18782  واحد روانسر - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 10 -
 غيرانتفاعي 18783  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 18784  الهيجان - موسسه غيرانتفاعي انديشمند  ماليرياضي كاربردي گرايش رياضي  20 -
 غيرانتفاعي 18785  بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -
 غيرانتفاعي 18786  بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 20 -

 ) 5ضريب  مجموعه رياضي (كد - 1208

 روزانه 18787  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 5 -  
 روزانه 18788  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -
 روزانه 18789  دانشگاه بيرجند رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 
فقط مرد - شرايط در انتهاي دفترچه  - اشند مي ب  روزانه 18790  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 15 -

 روزانه 18791  دانشگاه دامغان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 18 -
 روزانه 18792  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 12 -
 روزانه 18793  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 12 -

 روزانه 18794  تهران - دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18795  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 14 -
 روزانه 18796  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  ايش رمز و كدرياضي كاربردي گر 10 -
 روزانه 18797  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
 روزانه 18798  دانشگاه صنعتي شاهرود رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 6 -
 روزانه 18799  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 9 -
 نوبت دوم 18800  دانشگاه اصفهان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 1 -
 نوبت دوم 18801  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 3 -
 نوبت دوم 18802  دانشگاه سمنان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 8 -

 نوبت دوم 18803  تهران - دانشگاه شاهد  رايش رمز و كدرياضي كاربردي گ 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18804  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
 نوبت دوم 18805  دانشگاه كاشان رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 5 -

 پرديس خودگردان 18806  دانشگاه سمنان و كد رياضي كاربردي گرايش رمز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18807  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي گرايش رمز و كد 2 -
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 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 
 روزانه 18808  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 -

 روزانه 18809  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 
 نوبت دوم 18810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 1 - 
 نوبت دوم 18811  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - 

 پرديس خودگردان 18812  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي گرايش علوم داده 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ) 7كد ضريب مجموعه رياضي ( - 1208

 روزانه 18813  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 2 -  
 روزانه 18814  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 3 - فاقد خوابگاه

 روزانه 18815  دانشگاه فردوسي مشهد رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 5 - 
 نوبت دوم 18816  دانشگاه فردوسي مشهد ردي گرايش رياضيات زيستيرياضي كارب 1 - 

 ) 8مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 روزانه 18817  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 8 -  وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 18818  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آموزش رياضي 12 - 
 روزانه 18819  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش رياضي 5 - 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 18820  پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان  آموزش رياضي 15 -

 نوبت دوم 18821  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  آموزش رياضي 8 - 
 نوبت دوم 18822  دانشگاه فردوسي مشهد آموزش رياضي 1 -

 پيام نور 18823  مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان  آموزش رياضي 10 - 
يغيرانتفاع 18824  تهران -دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  آموزش رياضي 20 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه   

 غيرانتفاعي 18825  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  آموزش رياضي 20 - 
 ) 9مجموعه رياضي (كد ضريب  - 1208

 روزانه 18826  دانشگاه بجنورد محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 11 -  
 روزانه 18827  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 12 -
 روزانه 18828  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 7 -

 نوبت دوم 18829  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 3 - 
 غيرانتفاعي 18830  محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  محاسبات نرم گرايش ساختارهاي جبر منطقي 20 - 

 ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

 روزانه 18831  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 12 -  
با گذراندن دروس گرايش هاي محاسبات 

علمي يا نظريه محاسبه در يكي از اين 
 گرايش ها فارغ التحصيل مي شوند

 روزانه 18832  انتهر - دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 14 -

 روزانه 18833  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 7 - 
 روزانه 18834  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 5 - 

زانهرو 18835  دانشگاه تربيت مدرس علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 1 - فاقد خوابگاه  

 روزانه 18836  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 15 -
 روزانه 18837  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 16 - 
 روزانه 18838  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 13 - 

 روزانه 18839  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان ريه محاسبهعلوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظ 6 -
 روزانه 18840  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه

انهروز 18841  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 12 -   

 روزانه 18842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 - 
 روزانه 18843  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 -
نهروزا 18844  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 6 -  

 روزانه 18845  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 9 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -   روزانه 18846  دانشگاه تبريز

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 10 -  روزانه 18847  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 8 -  روزانه 18848  دانشگاه دامغان

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 9 -   روزانه 18849  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
ش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هو 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 18850  تهران - دانشگاه شاهد 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -  روزانه 18851  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 -  روزانه 18852  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

حاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش م 9 -   روزانه 18853  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -   روزانه 18854  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 نوبت دوم 18855  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر 5 -
با گذراندن دروس گرايش هاي محاسبات 

ريه محاسبه در يكي از اين علمي يا نظ
 گرايش ها فارغ التحصيل مي شوند

 نوبت دوم 18856  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر 3 -

 نوبت دوم 18857  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 -
دوم نوبت 18858  دانشگاه يزد علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 4 -  

 نوبت دوم 18859  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 18860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 5 - 

 نوبت دوم 18861  تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 4 -
 نوبت دوم 18862  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 4 -
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  صفحه 162 
 

  ) 1مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209  ادامه 
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 18863  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي  هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 5 -

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 4 -   نوبت دوم 18864  دانشگاه تبريز
ت نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گرايش محاسبا 2 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 18865  تهران - دانشگاه شاهد 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 2 -   نوبت دوم 18866  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 5 -  نوبت دوم 18867  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مجازي 18868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 40 - محورآموزش 
 پرديس خودگردان 18869  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم كامپيوتر گرايش محاسبات علمي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبهعلوم  12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 18871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش الگوريتم و نظريه محاسبه 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
بريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ت  پرديس خودگردان 18872  دانشگاه تبريز هاعلوم كامپيوتر گرايش نظريه سيستم 7 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 7 -  پرديس خودگردان 18873  دانشگاه تبريز
رايش محاسبات نرم و هوش مصنوعيعلوم كامپيوتر گ 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18874  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  پرديس خودگردان 18875  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 غيرانتفاعي 18876  آبيك -فاعي غياث الدين جمشيد كاشانيدانشگاه غيرانت علوم كامپيوتر 20 - 
 غيرانتفاعي 18877  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  علوم كامپيوتر 20 - 
علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي 20 -   غيرانتفاعي 18878  مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان 

 ) 2مجموعه علوم كامپيوتر (كد ضريب  - 1209

 روزانه 18879  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 6 -  
 روزانه 18880  تهران -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 8 - محل تحصيل تهران

 روزانه 18881  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 9 -
 روزانه 18882  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 18883  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 5 - 
 روزانه 18884  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 3 - 

 روزانه 18885  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 7 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 18886  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 10 - 
 روزانه 18887  هران (محل تحصيل كرج)ت -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 - 
 روزانه 18888  دانشگاه دامغان علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 8 - 

 روزانه 18889  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 18890  كرمان -ه شهيد باهنر دانشگا علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 5 - 

 روزانه 18891  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 6 - اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود
 روزانه 18892  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 10 - 

وبت دومن 18893  تهران - دانشگاه شاهد  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 18894  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - 
 نوبت دوم 18895  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 18896  سبزوار - زواري دانشگاه حكيم سب علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 1 - 
 نوبت دوم 18897  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 6 -

 نوبت دوم 18898  دانشگاه زابل بيوانفورماتيك 4 - 
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود. 

 آموزش محور -
 مجازي 18899  تربيت مدرس دانشگاه بيوانفورماتيك 30 -

 پرديس خودگردان 18900  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر گرايش داده كاوي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
اين رشته در گروه بيوفيزيك اجرا مي شود. 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -  پرديس خودگردان 18901  دانشگاه تربيت مدرس بيوانفورماتيك 5 -

 غيرانتفاعي 18902  آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم و دانش 20 - 
 غيرانتفاعي 18903  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  بيوانفورماتيك 20 -

 مجازي غيرانتفاعي 18904  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  و دانش علوم كامپيوتر گرايش علوم تصميم 40 - آموزش محور
 ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

 روزانه 18905  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 -  
 روزانه 18906  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 16 - 
 روزانه 18907  دانشگاه اصفهان اسي گياهي گرايش فيزيولوژيشنزيست 5 - 

 روزانه 18908  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - فقط زن
 روزانه 18909  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18910  دانشگاه تبريز گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 7 - 
 روزانه 18911  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18912  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 18913  دانشگاه تربيت مدرس يش فيزيولوژيشناسي گياهي گرازيست 1 - فاقد خوابگاه
 روزانه 18914  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 روزانه 18915  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18916  ندانشگاه دامغا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 - 
 روزانه 18917  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 روزانه 18918  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 18919  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 روزانه 18920  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 12 - هشرايط در انتهاي دفترچ
 روزانه 18921  دانشگاه شهركرد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -
 روزانه 18922  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 9 -
 روزانه 18923  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژيشناسي گياهي گرايش فيزيولوزيست 5 -
 روزانه 18924  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -
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  صفحه 163 
 

  ) 1شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 روزانه 18925  تبريز –دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -

 روزانه 18926  دانشگاه شيراز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 18927  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 روزانه 18928  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 12 - 

 روزانه 18929  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 -
 روزانه 18930  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 18931  بابلسر -دانشگاه مازندران  گرايش فيزيولوژيشناسي گياهي زيست 7 - 
 روزانه 18932  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 روزانه 18933  دانشگاه مراغه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 18934  يردانشگاه مال شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 20 - 
 روزانه 18935  دانشگاه ياسوج شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 18936  دانشگاه اراك شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 

 نوبت دوم 18937  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 نوبت دوم 18938  دانشگاه اصفهان يشناسي گياهي گرايش فيزيولوژزيست 2 - 

 نوبت دوم 18939  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - فقط زن
 نوبت دوم 18940  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 نوبت دوم 18941  شگاه تبريزدان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 نوبت دوم 18942  دانشگاه تهران شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18943  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18944  دانشگاه زابل شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 نوبت دوم 18945  دانشگاه زنجان شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 -
 نوبت دوم 18946  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 18947  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 18948  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 1 - 

 نوبت دوم 18949  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 -
 نوبت دوم 18950  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 
 نوبت دوم 18951  خرم آباد -دانشگاه لرستان  اهي گرايش فيزيولوژيشناسي گيزيست 2 - 
 نوبت دوم 18952  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 نوبت دوم 18953  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 3 -
 نوبت دوم 18954  دانشگاه ياسوج زيولوژيشناسي گياهي گرايش فيزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 18955  دانشگاه اروميه شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 18956  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 7 -

 شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 18957  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 18958  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 18959  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  ناسي گياهي گرايش فيزيولوژيشزيست 10 - 
 پيام نور 18960  مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18961  مركز نجف اباد - ستان اصفهان دانشگاه پيام نور ا شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 پيام نور 18962  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 پيام نور 18963  مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 18964  مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران  اهي گرايش فيزيولوژيشناسي گيزيست 10 - 
 پيام نور 18965  مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد  شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 18 -    روزانه 18966  دانشگاه اراك
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 15 -   روزانه 18967  دانشگاه اروميه

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -  روزانه 18968  دانشگاه اصفهان
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 - فقط زن  روزانه 18969  تهران - الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 8 -   روزانه 18970  دانشگاه ايالم
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   روزانه 18971  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

شناسيبوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيك وزيست 6 -  روزانه 18972  دانشگاه تبريز
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   روزانه 18973  دانشگاه تربيت مدرس

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 1 - فاقد خوابگاه  روزانه 18974  دانشگاه تربيت مدرس
شناسيبوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيك وزيست 4 -   روزانه 18975  دانشگاه تهران

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18976  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -   روزانه 18977  دانشگاه شهركرد
شناسيتيك و بومشناسي گياهي گرايش سيستمازيست 4 -   روزانه 18978  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 -   روزانه 18979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18980  اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
شناسيياهي گرايش سيستماتيك و بومشناسي گزيست 8 -   روزانه 18981  دانشگاه فردوسي مشهد

محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -  روزانه 18982  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -   روزانه 18983  گرگان - دانشگاه گلستان 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -  روزانه 18984  دانشگاه گنبد
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   روزانه 18985  رشت -دانشگاه گيالن 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   روزانه 18986  دخرم آبا -دانشگاه لرستان 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 14 -   روزانه 18987  بابلسر -دانشگاه مازندران 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -  روزانه 18988  دانشگاه ياسوج
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  صفحه 164 
 

  ) 2شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 12 -  نوبت دوم 18989  دانشگاه اراك

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 -  دومنوبت  18990  دانشگاه اروميه  

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   نوبت دوم 18991  دانشگاه اصفهان
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 - فقط زن  نوبت دوم 18992  تهران - دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -  نوبت دوم 18993  ايالم دانشگاه
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 1 -   نوبت دوم 18994  همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -   نوبت دوم 18995  دانشگاه تبريز
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   نوبت دوم 18996  راندانشگاه ته

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -  نوبت دوم 18997  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 2 -   نوبت دوم 18998  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
شناسيو بوم شناسي گياهي گرايش سيستماتيكزيست 1 -   نوبت دوم 18999  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 4 -   نوبت دوم 19000  دانشگاه فردوسي مشهد

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -  نوبت دوم 19001  گرگان - دانشگاه گلستان 
شناسييش سيستماتيك و بومشناسي گياهي گرازيست 1 -   نوبت دوم 19002  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 7 -   نوبت دوم 19003  بابلسر -دانشگاه مازندران 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -   نوبت دوم 19004  دانشگاه ياسوج
ودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل پرديس خ شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 6 -  پرديس خودگردان 19005  دانشگاه تبريز

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 3 -  تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 
 پرديس خودگردان 19006  واقع در كرج)

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 5 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي  پرديس خودگردان 19007  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -   پيام نور 19008  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شناسيسيستماتيك و بوم شناسي گياهي گرايشزيست 10 -   پيام نور 19009  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 

شناسيشناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بومزيست 10 -  پيام نور 19010  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 ) 3شناسي گياهي (كد ضريب زيست - 1213

 روزانه 19011  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  سلولي و تكوينيشناسي گياهي گرايش زيست 4 -  
 روزانه 19012  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -

 روزانه 19013  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 3 - 
 روزانه 19014  دانشگاه تربيت مدرس يشناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينزيست 1 - فاقد خوابگاه

 روزانه 19015  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 - 
 روزانه 19016  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 -

 روزانه 19017  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  نيشناسي گياهي گرايش سلولي و تكويزيست 4 - 
 نوبت دوم 19018  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 نوبت دوم 19019  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

 نوبت دوم 19020  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  لي و تكوينيشناسي گياهي گرايش سلوزيست 1 -
 نوبت دوم 19021  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس 19022  دانشگاه تبريز شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 7 -  

 شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 4 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19023  واقع در كرج)

 پيام نور 19024  مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19025  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -

 پيام نور 19026  مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 پيام نور 19027  مركز همدان - نور استان همدان  دانشگاه پيام شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 19028  ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  شناسي گياهي گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 

 ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19029  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -  
 روزانه 19030  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 15 - 

 روزانه 19031  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 -
 روزانه 19032  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 روزانه 19033  يزدانشگاه تبر شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 روزانه 19034  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 

 روزانه 19035  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 روزانه 19036  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 

 روزانه 19037  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 - تهاي دفترچهشرايط در ان
 روزانه 19038  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 روزانه 19039  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 9 -
 روزانه 19040  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش فيزيولوژيشناسي جانوري زيست 5 - 
 روزانه 19041  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 روزانه 19042  دانشگاه شيراز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 7 - 

 روزانه 19043  بابلسر -ندران دانشگاه ماز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 -
 روزانه 19044  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 - 
 نوبت دوم 19045  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 19046  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - 

 نوبت دوم 19047  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش فيزيولوژييستز 2 -
 نوبت دوم 19048  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19049  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - 
 نوبت دوم 19050  نشگاه تهراندا شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 



گروه علوم پايههاي تحصيلي كدرشته محل 2جدول شماره                       1398دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

  صفحه 165 
 

  ) 1شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 نوبت دوم 19051  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 -

 نوبت دوم 19052  تهران - دانشگاه شاهد  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 19053  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 
 نوبت دوم 19054  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  يشناسي جانوري گرايش فيزيولوژزيست 1 - 

 نوبت دوم 19055  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 4 -
 نوبت دوم 19056  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19057  دانشگاه اروميه اسي جانوري گرايش فيزيولوژيشنزيست 15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 19058  دانشگاه تبريز شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 6 -

 شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 2 - 
خودگردان  تهران (محل تحصيل پرديس -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19059  واقع در كرج)
 پرديس خودگردان 19060  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

نور پيام 19061  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 -   

 پيام نور 19062  مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 
 پيام نور 19063  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست 10 - 

 ) 2شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19064  دانشگاه اراك ي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشناسزيست 7 -  
 روزانه 19065  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 

 روزانه 19066  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 13 -
 روزانه 19067  انشگاه زنجاند شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 
 روزانه 19068  دانشگاه شهركرد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 8 - 
 روزانه 19069  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 12 - 

 روزانه 19070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 -
 روزانه 19071  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - 
 روزانه 19072  دانشگاه شيراز شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 
 روزانه 19073  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - 

 روزانه 19074  گرگان - دانشگاه گلستان  انوري گرايش بيوسيستماتيكشناسي جزيست 6 -
 روزانه 19075  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 6 - 
 روزانه 19076  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 روزانه 19077  دانشگاه ياسوج يوسيستماتيكشناسي جانوري گرايش بزيست 3 - فقط زن
 روزانه 19078  دانشگاه ياسوج شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - فقط مرد

 نوبت دوم 19079  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - 
ومنوبت د 19080  دانشگاه تهران شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 -   

 نوبت دوم 19081  سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - 
 نوبت دوم 19082  دانشگاه زنجان شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 -

 نوبت دوم 19083  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 4 - 
 نوبت دوم 19084  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكستزي 1 - 
 نوبت دوم 19085  گرگان - دانشگاه گلستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 3 - 

 نوبت دوم 19086  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 1 -
 نوبت دوم 19087  دانشگاه ياسوج سي جانوري گرايش بيوسيستماتيكشنازيست 3 - 

 پرديس خودگردان 19088  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19089  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پيام نور 19090  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 -
 پيام نور 19091  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيكزيست 10 - 

 ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214

 روزانه 19092  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 12 -  
 روزانه 19093  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19094  دانشگاه اروميه شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 روزانه 19095  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينييستز 3 - 

 روزانه 19096  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 6 -
 روزانه 19097  دانشگاه دامغان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19098  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  انوري گرايش سلولي و تكوينيشناسي جزيست 4 - 
 روزانه 19099  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - 
 روزانه 19100  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 روزانه 19101  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19102  دانشگاه اراك شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 8 - 
 نوبت دوم 19103  دانشگاه اردكان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 نوبت دوم 19104  دانشگاه اروميه كوينيشناسي جانوري گرايش سلولي و تزيست 4 - 
 نوبت دوم 19105  دانشگاه اصفهان شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19106  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
 نوبت دوم 19107  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 
 نوبت دوم 19108  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 1 - 

 شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

نپرديس خودگردا 19109  واقع در كرج)  

 پرديس خودگردان 19110  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پيام نور 19111  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -
 پيام نور 19112  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش سلولي و تكويني شناسي جانوريزيست 10 -
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  صفحه 166 
 

  ) 3شناسي جانوري (كد ضريب زيست - 1214  ادامه 
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول
 پيام نور 19113  مركز كرمانشاه - دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 -

 پيام نور 19114  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 10 - 
 غيرانتفاعي 19115  تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  گرايش سلولي و تكوينيشناسي جانوري زيست 10 - با همكاري پژوهشگاه رويان

 غيرانتفاعي 19116  خرمشهر - موسسه غيرانتفاعي اروندان  شناسي جانوري گرايش سلولي و تكوينيزيست 20 - 
 ) 1زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط -  1215

 روزانه 19117  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زيست دريامحيط 7 -  
 روزانه 19118  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 7 - 

 روزانه 19119  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زيست دريامحيط 12 -
 روزانه 19120  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 8 - 
 نوبت دوم 19121  بوشهر -ج فارس دانشگاه خلي زيست دريامحيط 4 - 
 نوبت دوم 19122  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار زيست دريامحيط 7 - 

 نوبت دوم 19123  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زيست دريامحيط 4 -
 ) 2زيست (كد ضريب مجموعه علوم محيط -  1215

زانهرو 19124  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 15 -    
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 

 وزارت آموزش و پرورش
 روزانه 19125  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 10 -

 روزانه 19126  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 روزانه 19127  ران (محل تحصيل كرج)ته -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 4 - 
 روزانه 19128  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 20 - 
 روزانه 19129  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم محيط زيست 3 - 

 نوبت دوم 19130  دانشگاه اروميه علوم محيط زيست 5 -
 نوبت دوم 19131  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  علوم محيط زيست 10 - 

 نوبت دوم 19132  دانشگاه تهران علوم محيط زيست 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم 19133  تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي  علوم محيط زيست 2 - 

 نوبت دوم 19134  دانشگاه زنجان علوم محيط زيست 4 -
 نوبت دوم 19135  بابلسر -ان دانشگاه مازندر علوم محيط زيست 3 - 

 علوم محيط زيست 2 - 
تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشگاه خوارزمي 

 پرديس خودگردان 19136  واقع در كرج)

 ) 1شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 11 -  
يعي و دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طب

 روزانه 19137  علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 19138  دانشگاه تهران شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 -

 روزانه 19139  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19140  تهران -يد بهشتي دانشگاه شه شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - 

 روزانه 19141  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 5 -
 روزانه 19142  دانشگاه گنبد شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 10 -

زانهرو 19143  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 12 -   

 روزانه 19144  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 
 روزانه 19145  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 5 -
 روزانه 19146  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 8 -

 نوبت دوم 19147  دانشگاه تهران شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 1 - 
 نوبت دوم 19148  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 8 - 

 نوبت دوم 19149  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 3 -
 نوبت دوم 19150  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش جانوران درياتزيس 4 -

 نوبت دوم 19151  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش گياهان دريازيست 4 - 
 پرديس خودگردان 19152  نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 19153  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش جانوران دريازيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 2شناسي دريا (كد ضريب زيست - 1216

 روزانه 19154  ريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم د شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 -  
 روزانه 19155  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 9 -
 روزانه 19156  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 20 -

 روزانه 19157  بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 روزانه 19158  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 7 - 
 روزانه 19159  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 روزانه 19160  بندر عباس -مزگان دانشگاه هر شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 6 - 
 نوبت دوم 19161  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 نوبت دوم 19162  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 8 - 
 نوبت دوم 19163  بندر عباس -انشگاه هرمزگان د شناسي درياشناسي دريا گرايش بومزيست 4 - 
 نوبت دوم 19164  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 7 - 
 نوبت دوم 19165  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي دريا گرايش آلودگي دريازيست 3 - 

 ) 1 شناسي فيزيكي (كد ضريباقيانوس - 1217
 روزانه 19166  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 7 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 روزانه 19167  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 5 - 
 روزانه 19168  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 8 - 
 روزانه 19169  بندر عباس -ه هرمزگان دانشگا شناسي فيزيكياقيانوس 12 - 
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  صفحه 167 
 

  ) 1شناسي فيزيكي (كد ضريب اقيانوس - 1217  ادامه
  توضيحات

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

 دوره تحصيلي  تحصيل
دوم  اول

 نوسيشناسي فيزيكي گرايش ديناميك اقيااقيانوس 10 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

 روزانه 19170  علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 19171  دانشگاه تهران شناسي فيزيكياقيانوس 4 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
 نوبت دوم 19172  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي فيزيكياقيانوس 1 -
 نوبت دوم 19173  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 4 -

 پرديس خودگردان 19174  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر شناسي فيزيكياقيانوس 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 بندرعباس
 پرديس خودگردان 19175  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  شناسي فيزيكياقيانوس 4 -

 ) 1مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19176  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 6 -  
 روزانه 19177  تهران - دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم 20 -
 نوبت دوم 19178  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 6 -
 پرديس خودگردان 19179  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فلسفه علم 3 -

 غيرانتفاعي 19180  قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه علم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 ) 2مجموعه تاريخ و فلسفه علم (كد ضريب  - 1218

 روزانه 19181  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 3 -  
 روزانه 19182  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسالم 3 -
 نوبت دوم 19183  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسالم 2 -
 نوبت دوم 19184  دانشگاه تهران تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسالم 2 -

 ) 1اختي (كد ضريب علوم شن - 1219

 روزانه 19185  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم شناختي گرايش ذهن، مغز و تربيت 7 -  
 روزانه 19186  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -
 روزانه 19187  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -
 روزانه 19188  دانشگاه تربيت مدرس شناسي شناختيرايش روانعلوم شناختي گ 5 -
 روزانه 19189  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 -

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم 

 روزانه 19190  تربيتي مهدي شهر)

 روزانه 19191  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيوم شناختي گرايش روانعل 10 -
 روزانه 19192  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 -
 روزانه 19193  سنندج - دانشگاه كردستان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 15 -
 روزانه 19194  دانشگاه تهران گرايش توانبخشي شناختيعلوم شناختي  4 -
 روزانه 19195  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 9 -

 روزانه 26467  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 8 -  
 نوبت دوم 19196  دانشگاه اصفهان شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 -
 نوبت دوم 19197  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 -
 نوبت دوم 19198  دانشگاه تهران شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 5 -

 شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
سي و علوم دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شنا

 نوبت دوم 19199  تربيتي مهدي شهر)

 نوبت دوم 19200  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 3 -
 نوبت دوم 19201  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 2 -
 نوبت دوم 19202  سنندج - نشگاه كردستان دا شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -
 نوبت دوم 19203  دانشگاه تهران علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 3 -
 نوبت دوم 19204  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 4 -

 نوبت دوم 26468  هرانت -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 4 - 
 پرديس خودگردان 19205  دانشگاه تبريز شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 6 -

 پرديس خودگردان 19206  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 19207  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  ختي گرايش ذهن، مغز و تربيتعلوم شنا 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 19208  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  شناسي شناختيعلوم شناختي گرايش روان 15 -
 غيرانتفاعي 19209  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش توانبخشي شناختي 15 -
 غيرانتفاعي 19210  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش رسانه 15 -
 غيرانتفاعي 19211  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 15 -

 ) 1مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220
 روزانه 19212  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي بيوتروريسم - 20  فقط مرد -ترچه شرايط در انتهاي دف

 ) 2مجموعه علوم اطالعاتي (كد ضريب  - 1220
 روزانه 19213  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي شناسي امنيتيعلوم جرم - 20  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

  
  
  
  


