
 1400سالمربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سري دوم( )اطالعيه تمديد و همچنين رشته محلهاي جديد و اصالحات 

 

 1صفحه 

 هاي مندرج در دفترچه راهنما:هاي جديد عالوه بر كدرشته محل( كدرشته محلالف
 

 هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيكدرشته محل -1متمم جدول شماره 

 ( 4زبان و ادبيات فارسي )كد ضريب  - 1101

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 روزانه 26209 دانشگاه اراك زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر 10 - 

 روزانه 26218 تربیت مدرسدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 5 - 

 روزانه 26219 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1 - فاقد خوابگاه

 نوبت دوم 26210 دانشگاه اراك زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر 5 - 

 نوبت دوم 26220 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1 - 

 ( 1علوم اقتصادي )كد ضريب  - 1105

 روزانه 26202 تهران )محل تحصیل تهران( -دانشگاه خوارزمی  اقتصادی گرایش اقتصاد مسكنعلوم  7 - 

 نوبت دوم 26203 تهران )محل تحصیل تهران( -دانشگاه خوارزمی  اقتصادی گرایش اقتصاد مسكنعلوم  3 - 

 ( 6)كد ضريب علوم تربيتي  - 1117

 روزانه 26217 دانشگاه تربیت مدرس تكنولوژی آموزشی 5 - 

 ( 1مديريت )كد ضريب  - 1142

 غیرانتفاعی 26223 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 6 - 

 ( 2مديريت )كد ضريب  - 1142

 غیرانتفاعی 26224 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  منابع انسانی مدیریت دولتی گرایش مدیریت 6 - 

 

 علوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل -2متمم جدول شماره 

 ( 1ژئوفيزيك و هواشناسي )كد ضريب  - 1202

 روزانه 26194 دانشگاه یزد مغناطیسژئوفیزیك گرایش ژئو  5 - 

 نوبت دوم 26195 دانشگاه یزد مغناطیسژئوفیزیك گرایش ژئو  2 - 

 ( 1شناسي سلولي و مولکولي )كد ضريب زيست - 1206

 روزانه 26188 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شناسی سلولی و مولكولیزیست 6 - 

 روزانه 26211 دانشگاه اراك ریززیست فناوری 10 - 

 نوبت دوم 26212 دانشگاه اراك ریززیست فناوری 5 - 

 ( 2رياضي )كد ضريب  - 1208

 - 5 
و دیفرانسیل  ریاضی کاربردی گرایش معادالت

 دینامیكیهای سیستم
 روزانه 26222 اهواز -دانشگاه شهید چمران 

 - 6 
و دیفرانسیل  ریاضی کاربردی گرایش معادالت

 دینامیكیهای سیستم
 روزانه 26191 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ( 1رياضي )كد ضريب  - 1208

 روزانه 26192 دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبیات 4 - 

 ( 2علوم كامپيوتر )كد ضريب  - 1209

 روزانه 26221 دانشگاه تحصیالت تكمیلی علوم پایه زنجان علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی 6 - 

 ( 2جانوري )كد ضريب شناسي زيست - 1214

 روزانه 26187 خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیكزیست 4 - 

 

14/06/1400انتشار: تاريخ   
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 2صفحه 

 مهندسي فني وهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل -3متمم جدول شماره 

 ( 6مهندسي برق )كد ضريب  - 1251

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 - 6 
-مهندسی پزشكی گرایش مهندسی عصبی

 شناختی
 روزانه 26208 تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران 

 ( 2مهندسي برق )كد ضريب  - 1251

 - 4 
مهندسی برق گرایش الكترونیك قدرت و 

 های الكتریكیماشین
 روزانه 26183 دانشگاه فردوسی مشهد

 - 1 
مهندسی برق گرایش الكترونیك قدرت و 

 های الكتریكیماشین
 نوبت دوم 26184 دانشگاه فردوسی مشهد

 ( 1مهندسي پليمر )كد ضريب  - 1255

 روزانه 26198 تبریز -دانشگاه صنعتی سهند  مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری 4 - 

 روزانه 26200 تبریز -دانشگاه صنعتی سهند  گرایش بیوپلیمر مهندسی پلیمر 4 - 

 نوبت دوم 26199 تبریز -دانشگاه صنعتی سهند  مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری 1 - 

 نوبت دوم 26201 تبریز -دانشگاه صنعتی سهند  مهندسی پلیمر گرایش بیوپلیمر 1 - 

 ( 3مهندسي مکانيك )كد ضريب  - 1267

 روزانه 26213 دانشگاه صنعتی سیرجان پذیرهای تجدیدمهندسی انرژی 15 - 

 نوبت دوم 26214 دانشگاه صنعتی سیرجان پذیرهای تجدیدمهندسی انرژی 5 - 

 ( 2مهندسي معدن )كد ضريب  - 1268

 روزانه 26196 دانشگاه تهران مهندسی معدن گرایش ژئومكانیك نفت 5 - 

 نوبت دوم 26197 دانشگاه تهران ژئومكانیك نفتمهندسی معدن گرایش  2 - 

 ( 2مهندسي كامپيوتر )كد ضريب  - 1277

 - 15 
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و 

 رباتیكز
 روزانه 26215 دانشگاه صنعتی سیرجان

 - 5 
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و 

 رباتیكز
 نوبت دوم 26216 دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 كشاورزيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل -4متمم جدول شماره 

 ( 4علوم و مهندسي آب )كد ضريب  - 1302

 - 6 
علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی 

 کشاورزی
 روزانه 26193 دانشگاه ارومیه

 ( 1علوم و مهندسي باغباني )كد ضريب  - 1305

 روزانه 26189 دانشگاه جیرفت درختان میوهعلوم و مهندسی باغبانی گرایش  5 - 

 نوبت دوم 26190 دانشگاه جیرفت علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه 2 - 

 ( 1علوم و مهندسي محيطزيست )كد ضريب  - 1317

 - 3 
زیست گرایش مدیریت و علوم و مهندسی محیط

 حفاظت تنوع زیستی
 روزانه 26206 دانشگاه شیراز

 - 4 
زیست گرایش ارزیابی و و مهندسی محیط علوم

 آمایش سرزمین
 روزانه 26205 دانشگاه شیراز

 - 4 
 زیست گرایش آلودگیعلوم و مهندسی محیط

 محیط زیست
 روزانه 26207 دانشگاه شیراز

 ( 1اكوهيدرولوژي )كد ضريب  - 1323

 اکوهیدرولوژی 7 - 
منابع دانشگاه شیراز )محل تحصیل دانشكده کشاورزی و 

 طبیعی داراب(
 روزانه 26204

 
 هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هنركدرشته محل -5متمم جدول شماره 

 ( 1طراحي شهري )كد ضريب  - 1351
 روزانه 26185 دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شهری 4 - 

 نوبت دوم 26186 دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شهری 1 - 
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 3صفحه 

 :هاب( اصالحات رشته محل

 رديف
 مجموعه

 امتحاني
 دوره نام گرايش نام رشته نام دانشگاه

كد رشته 

 محل
 مورد اصالحي

1 1142 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی
 یدولت تیریمد

 یگذار یخط مش

 یعموم
 نفر افزایش یافت. 7نفر به  6ظرفیت از  15221 هروزان

 یورزش یولوژیزیف کرمانشاه - یدانشگاه راز 1106 2
فیزیولوژی ورزشی 

 و تندرستی
 11300 روزانه

نفر افزایش  13نفر به  7ظرفیت از 

 یافت.

3 1259 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی
 20602 هروزان کالن یهاستمیس عیصنا یمهندس

نفر افزایش  12نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

 یورزش یولوژیزیف کرمانشاه - یدانشگاه راز 1106 4
فیزیولوژی ورزشی 

 و تندرستی

پردیس 

 خودگردان
 نفر افزایش یافت. 3نفر به  1ظرفیت از  11396

5 1267 
)محل دانشگاه صنعتی مالك اشتر

 (شاهین شهر اصفهانتحصیل 
 21712 روزانه یکاربرد یطراح كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  8ظرفیت از 

 یافت.

6 1267 
)محل اشتردانشگاه صنعتی مالك 

 (شاهین شهر اصفهانتحصیل 
 21759 نوبت دوم یکاربرد یطراح كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  8ظرفیت از 

 یافت.

7 1267 
)محل دانشگاه صنعتی مالك اشتر

 یراز(شتحصیل 
 22069 روزانه دریا كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

8 1267 
)محل مالك اشتردانشگاه صنعتی 

 یراز(شتحصیل 
 22078 نوبت دوم دریا كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

 18481 روزانه  یکاربرد یاضیر دانشگاه صنعتی اصفهان 1208 9
نفر کاهش  4نفر به  14ظرفیت از 

 یافت.

 18591 نوبت دوم  یکاربرد یاضیر دانشگاه صنعتی اصفهان 1208 10
نفر کاهش  4نفر به  10از ظرفیت 

 یافت.

11 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 عیصنا یمهندس

 رهیو زنج كیلجست

 نیتأم
 20656 روزانه

نفر افزایش  10نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

12 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 عیصنا یمهندس

 رهیو زنج كیلجست

 نیتأم
 20674 نوبت دوم

 .افتی شینفر افزا 7نفر به  2از  تیظرف

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

13 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 20596 روزانه سیستم های کالن عیصنا یمهندس

 شینفر افزا 15نفر به  8از  تیظرف

 .افتی

14 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 20610 نوبت دوم سیستم های کالن عیصنا یمهندس

 شینفر افزا 15نفر به  7از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  - 

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

15 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16085 روزانه یمال کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  4از  تیظرف

 .افتی

16 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16138 نوبت دوم یمال کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  3از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

17 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16045 روزانه بازاریابی کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  4از  تیظرف

 .افتی

18 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16110 نوبت دوم بازاریابی کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  2از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود
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 4صفحه 

 رديف
 مجموعه

 امتحاني
 دوره نام گرايش نام رشته نام دانشگاه

كد رشته 

 محل
 مورد اصالحي

 رشته محل حذف شد. 17590 روزانه   كیزینانو ف دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1204 19

 محل حذف شد.رشته  17729 نوبت دوم   كیزینانو ف دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1204 20

 رشته محل حذف شد. 16774 روزانه شیمی فیزیك شیمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1203 21

 رشته محل حذف شد. 16814 نوبت دوم شیمی فیزیك شیمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1203 22

 رشته محل حذف شد. 16889 روزانه شیمی آلی شیمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1203 23

 رشته محل حذف شد. 16958 نوبت دوم شیمی آلی شیمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1203 24

 نفر کاهش یافت. 5نفر به  8ظرفیت از  22118 روزانه  مهندسی مكاترونیك دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1267 25

 کاهش یافت.نفر  5نفر به  8ظرفیت از  22130 نوبت دوم  مهندسی مكاترونیك دانشگاه صنعتی مالك اشتر 1267 26

27 1107 
 –دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 تاریخ

تاریخ انقالب 

 اسالمی
 نفر 20نفر به  15افزایش ظرفیت از  11712 روزانه

28 1105 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 اقتصادیعلوم 

دفاع و پدافند 

 اقتصادی
 نفر 15نفر به  10افزایش ظرفیت از  11048 روزانه

29 1105 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 نفر 20نفر به  15افزایش ظرفیت از  10990 روزانه بانكداری اسالمی اقتصادیعلوم 

30 1142 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 مدیریت صنعتی

مدیریت زنجیره 

 تامین
 26069 روزانه

 –نفر  20نفر به  15افزایش ظرفیت از 

به «فقط مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «زن و مرد»

31 1130 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 ایمنطقهمطالعات 

مطالعات آمریكای 

 شمالی
 نفر 20نفر به  10افزایش ظرفیت از  13959 روزانه

32 1142 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 نفر 20نفر به  15افزایش ظرفیت از  26068 روزانه مدیریت تحول مدیریت دولتی

33 1203 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 17296 روزانه  نانوشیمی

 -نفر  10نفر به  14کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

34 1206 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران

شناسی سلولی و زیست

 مولكولی
 17840 روزانه 

 -نفر  10نفر به  15کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

35 1203 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 16753 روزانه شیمی فیزیك شیمی

 -نفر  10نفر به  14کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

36 1203 
 -حسین )ع (  دانشگاه جامع امام

 تهران
 16864 روزانه شیمی آلی شیمی

 -نفر  10نفر به  14کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

37 1203 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 17046 روزانه شیمی معدنی شیمی

 -نفر  10نفر به  14کاهش ظرفیت از 

به «مردزن و »تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

38 1204 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 17406 روزانه ایفیزیك هسته فیزیك

 -نفر  10نفر به  15کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

39 1203 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 17139 روزانه شیمی تجزیه شیمی

 -نفر  10نفر به  14کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

40 1208 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 18499 روزانه آنالیز عددی ریاضی کاربردی

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

41 1208 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 18547 روزانه سازیبهینه ریاضی کاربردی

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

42 1204 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 17515 روزانه اپتیك و لیزر فیزیك

 -نفر  10نفر به  15کاهش ظرفیت از 

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»
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43 1257 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 20214 روزانه طراحی فرآیند مهندسی شیمی

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

44 1277 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 22637 روزانه رایانش امن مهندسی کامپیوتر

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

45 1259 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 مهندسی صنایع

لجستیك و زنجیره 

 تأمین
 20652 روزانه

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

46 1277 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 22879 روزانه افزارنرم مهندسی کامپیوتر

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

47 1267 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 21680 روزانه طراحی کاربردی مهندسی مكانیك

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

48 1259 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 20590 روزانه های کالنسیستم مهندسی صنایع

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

49 1277 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 مهندسی کامپیوتر

های شبكه

 کامپیوتری
 22621 روزانه

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

50 1267 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 22067 روزانه دریا مهندسی مكانیك

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

51 1257 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 20277 روزانه پلیمر مهندسی شیمی

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

52 1267 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 21600 روزانه ساخت و تولید مهندسی مكانیك

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

53 1264 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 مهندسی عمران

مهندسی  سواحل، 

های بنادر و سازه

 دریایی

 26066 روزانه

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»

54 1268 
 -دانشگاه جامع امام حسین )ع ( 

 تهران
 مهندسی معدن

تونل و فضاهای 

 زیرزمینی
 26067 روزانه

به «زن و مرد»تغییر جنسیت پذیرش از 

 «فقط مرد»
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