
  :ها دانشگاهاختصاصي اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط ) الف
درج شـده اسـت كـه     )257تـا   235صفحات (هاي دفترچه راهنما  ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوست شرايط و ضوابط دانشگاه

  .هاي ذيربط از جزئيات آن مطلع گردند دانشگاه هاي اطالع رساني پايگاهبا مراجعه به  ،ضمن مطالعه دقيق آنهاالزم است بان داوطل
  www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  مدرس ـ تهراندانشگاه تربيت * 

به دانشـجويان رتبـه اول آزمـون سراسـري سـازمان      ) 1-1: گردد اي به شرح زير پرداخت مي جايزه) يرش دانشجو دارنددانشگاه در آنها پذ 4هايي كه حداقل  در رشته(به دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -1
در ) 1-4 .تومـان ميليـون   5/1: به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسـري سـازمان سـنجش   ) 1-3 .ميليون تومان 2: به دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش) 1-2 .ميليون تومان 3: سنجش
يك سوم مبلغ هديه تـا پايـان نيمسـال دوم تحصـيلي و      -تبصره. شود ميليون تومان جوايز پرداخت مي 2و  5/1هايي كه دو و سه دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول به ترتيب مبلغ  رشته

  .شود شرفت تحصيلي دانشجو پرداخت ميهاي پي هاي بعدي و براساس شاخص الباقي به تدريج در طي نيمسال
  www.mut.ac.ir :نشاني وبگاه  صنعتي مالك اشتردانشگاه * 

 در لـذا . باشـند ذيل شرايط دانشگاه صنعتي مالك اشتر مـي  256مندرج در صفحه » تسهيالت ويژه -الف« هاي زير، مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مشمول تسهيالت بند يك از بخشرشته محل
 در دفـاع  وزارت صـنعتي  هـاي سـازمان  توسعه و تحقيق مراكز يا اشتر مالك صنعتي دانشگاه استخدام به آموختگي دانش از پس مصوب سهميه چارچوب در و پذيرفته شدگان طبق مقررات تمايل صورت
  .شوندمي برخوردار )تحقيقاتي قراردادهاي انعقاد امكان و همراه، رايانه تگاهدس يك ازدواج، وام متاهلي، و مجردي خوابگاه(امكانات رفاهي  از تحصيل طول در و آمد خواهند

  مخابرات سيستم، -19624مخابرات ميدان و موج،  -19542، هاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره -18973مدارهاي مجتمع الكترونيك،  -18935(مهندسي برق  -1251: كدرشته امتحاني) الف
  .)كنترل -19762امن و رمزنگاري،  مخابرات -19641       
  )).مواد مركب(كامپوزيت  -20024(مهندسي پليمر  -1255: كدرشته امتحاني )ب
  ).هاي متحرك دريايي سازه -20032 و هاي متحرك دريايي سازه -20031(مهندسي دريا  -1256: كدرشته امتحاني) ج
  ).مديريت مهندسي -20582 و مديريت مهندسي -20581وژه، مديريت پر -20533(مهندسي صنايع  -1259: كدرشته امتحاني) د
  ).تبديل انرژي -21716 و طراحي كاربردي -21571طراحي كاربردي،  -21570ساخت و توليد،  -21465(مهندسي مكانيك  -1267: كدرشته امتحاني)  ه
  ).رايانش امن -22717 و هوش مصنوعي و رباتيكز -22596(مهندسي كامپيوتر  -1277: كدرشته امتحاني) و
  ).آئروديناميك -22962 و آئروديناميك -22961ديناميك پرواز و كنترل،  -22935جلوبرندگي،  -22925جلوبرندگي،  -22924(مهندسي هوافضا  -1279: كدرشته امتحاني) ز

  www.khatam.ac.ir :نشاني وبگاه  انتهرـ  خاتمغيرانتفاعي  دانشگاه *
اي از تسهيالت زير بـه   در رشته علوم اقتصادي مقطع كارشناسي ارشد به ارائه بخشي يا مجموعه) 100تا  1هاي  رتبه(به منظور جذب دانشجويان نخبه  1396-97سال تحصيلي دانشگاه غيرانتفاعي خاتم در 

  :پردازد تناسب رتبه متعلقه مي
ريال در قبال اشتغال تمـام وقـت بـه     000/000/17پرداخت حداقل مبلغ  -3. معافيت از پرداخت شهريه -2. در رشته اقتصاد المللي هاي بين آموخته معتبرترين دانشگاه گيري از اساتيد فرهيخته دانش بهره -1

در مقطـع دكتـري بـراي ادامـه     اعطاي بورسيه تحصيلي  -5. هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ -4. فعاليت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه
المللـي    هـاي بـين   تأمين هزينه شـركت در كنفـرانس   -6. هاي برتر كشور و يا خارج از كشور برابر ضوابط و مقررات آموزش عالي در صورت تأمين شرايط دانشگاه خاتم تحصيل در دانشگاه خاتم و يا دانشگاه

بـه منظـور كسـب اطـالع از جزئيـات      . * المللـي  هاي اسـاتيد بـين   هاي آموزش زبان انگليسي جهت آمادگي براي شركت در كالس برگزاري دوره -7 .براي ارائه مقاالت علمي پذيرفته شده در دانشگاه خاتم
  .تماس حاصل فرماييد 021-89174077: تسهيالت و اشخاص واجد شرايط به وبسايت دانشگاه به نشاني فوق مراجعه و يا با شماره تلفن

  021-89174500: مابرن       89174004: تلفن.                     30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،ابان مالصدراخي ،تهران: نشاني
  www.roozbeh.ac.ir :نشاني وبگاه  زنجانـ  روزبهغيرانتفاعي  مؤسسه *
تخصيص وام دانشجويي  -3 .باشد در صورت درخواست دانشجو و با بررسي شرايط، تقسيط شهريه مقدور مي -2 .باشد ت مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا ميخوابگاه دانشجويي با امكانا -1

 :نشـاني  -5 .مند خواهند شد درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 40ر ترم از در اين موسسه ه) تربيت بدني(قهرمانان كشوري پذيرفته شده در رشته علوم ورزشي  -4 .در صورت تامين بودجه توسط صندوق رفاه
  024-33038003-7: تلفن     .  كوروش مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان

  www.zand-ihe.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  زندغيرانتفاعي  مؤسسه *
  .عنوان موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر واقع در شيراز به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي زند شيراز تغيير يافته است

    بانهـ  آبيدرفناوري غيرانتفاعي  مؤسسه *
  .خواهد بود »شهرستان بانه«شده و محل تحصيل دانشجويان  منتقل »هــبان«شهرستان سنندج به شهرستان مؤسسه غيرانتفاعي فناوري آبيدر از 

  

  :)6تا  1جداول شماره ( ها رشته محلكداصالحات مربوط به جداول ) ب
  كدرشته  تحصيلي دوره  يا مؤسسه نام دانشگاه  رديف

  ياصالحمورد و يا موارد   گرايش /رشته عنوان   محل

  نفر 20نفر به  12افزايش ظرفيت از   سيزبان و ادبيات فار  10002  روزانه  دانشگاه اروميه  1
  نفر 30نفر به  16افزايش ظرفيت از   زبان و ادبيات فارسي  10025  روزانه  دانشگاه عالمه طباطبايي  2
  نفر 25نفر به  16افزايش ظرفيت از   زبان و ادبيات فارسي  10065  نوبت دوم  دانشگاه عالمه طباطبايي  3
  نفر 5نفر به  10كاهش ظرفيت از   مخاطرات آب و هواييگرايش  آب و هواشناسي  10414  روزانه  دانشگاه تربيت مدرس  4
  نفر 8نفر به  13كاهش ظرفيت از   توسعه اقتصادي و برنامه ريزيعلوم اقتصادي گرايش   11006  روزانه  دانشگاه رازي  5
  نفر 8ر به نف 13كاهش ظرفيت از   علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي  11040  روزانه  دانشگاه رازي  6
  تغيير محل تحصيل از  كرج  به تهران  رشدحركتيگرايش  رفتار حركتي  11219  روزانه  دانشگاه خوارزمي  7
كرج به پرديس خودگردان در تغيير محل تحصيل از   رشدحركتيگرايش  رفتار حركتي  11271  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  8

  تهرانپرديس خودگردان در 
فيزيولوژي فعاليت ورزشي گرايش  فيزيولوژي ورزشي  11326  روزانه  يدانشگاه خوارزم  9

  تغيير محل تحصيل از  كرج  به تهران  محض

فيزيولوژي فعاليت ورزشي گرايش  فيزيولوژي ورزشي  11422  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  10
  محض

كرج پرديس خودگردان در تغيير محل تحصيل از  
  تهرانپرديس خودگردان در به 

  نفر 10نفر به 12كاهش ظرفيت از   جامعه شناسي  11818  روزانه  دانشگاه خوارزمي  11

  جامعه شناسي  11853  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  12
  .نفر 10نفر به 12كاهش ظرفيت از ـ 
پرديس خودگردان در تغيير محل تحصيل از  ـ 

  كرجپرديس خودگردان در تهران به 
  به واحد كرج   تغيير محل تحصيل از  واحد تهران  كالم اسالميگرايش  فلسفه و كالم اسالمي  12503  انهروز  دانشگاه خوارزمي  13
تعليم و گرايش  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  12880  خودگردان پرديس  دانشگاه شيراز  14

  نفر 5نفر به  6كاهش ظرفيت از   تربيت اسالمي
  نفر 10نفر به 12كاهش ظرفيت از   وصيحقوق خص  13469  روزانه  دانشگاه خوارزمي  15
  نفر 10نفر به 12كاهش ظرفيت از   حقوق خصوصي  13533  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  16
  نفر 10نفر به  15كاهش ظرفيت از   حقوق بين الملل  13582  روزانه  دانشگاه خوارزمي  17
  نفر 10نفر به  15ظرفيت از كاهش   حقوق بين الملل  13604  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  18
  نفر 20نفر به  15افزايش ظرفيت از   علوم سياسيگرايش  الملل روابط بينو  علوم سياسي  13866  روزانه  دانشگاه خوارزمي  19
  نفر 20نفر به  15افزايش ظرفيت از   الملل روابط بينگرايش  الملل روابط بينو  علوم سياسي  13908  روزانه  دانشگاه خوارزمي  20
  نفر 16نفر به   6افزايش ظرفيت از   اي مطالعات منطقه  13952  خودگردان پرديس  دانشگاه شيراز  21



  كدرشته  تحصيلي دوره  يا مؤسسه نام دانشگاه  رديف
  ياصالحمورد و يا موارد   گرايش /رشته عنوان   محل

كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در مجموعه   مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن  13993  روزانه  دانشگاه تهران  22
در صورت داشتن » مطالعات جهان -1131«امتحاني
توانند مي) ژاپني يا انگليسي تسلط به زبان(شرايط 

  مطالعات جهان گرايش مطالعات ژاپن  13994  نوبت دوم  دانشگاه تهران  23  .ها را انتخاب نمايند رشته محلاين 
  تغيير نيمسال پذيرش از نيمسال دوم به نيمسال اول  حسابداري  14401  غيرانتفاعي  ـ آمل دانشگاه غيرانتفاعي شمال  24
  نفر 7نفر به  4افزايش ظرفيت از   بازاريابيگرايش  مديريت بازرگاني  14650  زانهرو  دانشگاه يزد  25
 كار و گرايش كسب اوري اطالعاتديريت فنّم15328  روزانه  دانشگاه خوارزمي  26

  نفر 12نفر به  24كاهش ظرفيت از   الكترونيك

كار  كسب وگرايش  مديريت فنّاوري اطالعات  15351  مجازي  دانشگاه تربيت مدرس  27
  نفر 40نفر به  2افزايش ظرفيت از   الكترونيك

  نفر 40نفر به  2افزايش ظرفيت از   مديريت دانشگرايش  مديريت فنّاوري اطالعات  15357  مجازي  دانشگاه تربيت مدرس  28
  نفر 13نفر به  9ظرفيت از  افزايش  استراتژيگرايش  مديريت كسب و كار  15713  روزانه  شهيد بهشتي ـ تهراندانشگاه   29
  نفر 10نفر به  14كاهش ظرفيت از   بازاريابيگرايش  مديريت كسب و كار  15723  روزانه  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  30
رفتار سازماني و منابع  گرايش مديريت كسب و كار  15735  روزانه  دانشگاه خوارزمي  31

  تغيير نيمسال پذيرش از نيمسال دوم به نيمسال اول  انساني

رفتار سازماني و منابع  گرايش مديريت كسب و كار  15850  خودگردان پرديس  دانشگاه خوارزمي  32
  ش از نيمسال دوم به نيمسال اولتغيير نيمسال پذير  انساني

  نفر 40نفر به  20افزايش ظرفيت از   بازاريابي -  مديريت كسب و كار  15955  مجازي غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي ايرانيان  33
  ل پذيرش از نيمسال دوم به نيمسال اولتغيير نيمسا  هاي قدرت سيستمگرايش  مهندسي برق  19346  مجازي غيرانتفاعي  ـ آمل دانشگاه غيرانتفاعي شمال  34
هاي  الكترونيك قدرت و ماشينگرايش  مهندسي برق  19415  روزانه  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  35

  نفر 10نفر به  12كاهش ظرفيت از   الكتريكي
  نفر 16نفر به  12افزايش ظرفيت از   گرايش كنترل مهندسي برق  19742  روزانه  دانشگاه خوارزمي  36
  نفر 8نفر به  10كاهش ظرفيت از   مهندسي نفت گرايش اكتشاف  19922  روزانه  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  37
  نفر 16نفر به  9افزايش ظرفيت از   مهندسي شيمي  20048  روزانه  دانشگاه كردستان  38
  نفر 15نفر به  7ظرفيت از  افزايش  مهندسي حمل و نقل ريلي  20375  روزانه  دانشگاه علم و صنعت ايران  39
  تغيير نيمسال پذيرش از نيمسال دوم به نيمسال اول  هاي مالي سيستم - مهندسي صنايع  20572  مجازي غيرانتفاعي  موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي ايرانيان  40
  نفر 12نفر به  15كاهش ظرفيت از   سازهگرايش  مهندسي عمران  20680  روزانه  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  41
هاي  سواحل، بنادر و سازهگرايش  مهندسي عمران  20892  روزانه  دانشگاه صنعتي اميركبير  42

  دريايي
 تحصيل، اول سال در شدگان پذيرفته تحصيل محل
  .بود خواهد بندرعباس پرديس دوم سال در و تهران

  نفر 10نفر به  12كاهش ظرفيت از   حمل و نقل گرايش نمهندسي عمرا  20902  روزانه  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  43
  تغيير جنسيت از فقط مرد به زن و مرد  حمل و نقلگرايش  مهندسي عمران  20904  روزانه  دانشگاه صنعتي اصفهان  44
هاي  سواحل، بنادر و سازهگرايش  مهندسي عمران  21094  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي اميركبير  45

  دريايي
 تحصيل، اول سال در شدگان رفتهپذي تحصيل محل
  .بود خواهد بندرعباس پرديس دوم سال در و تهران

  تغيير جنسيت از فقط مرد به زن و مرد  حمل و نقلگرايش  مهندسي عمران  21105  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي اصفهان  46
  نفر 25نفر به  20ت از افزايش ظرفي  طراحي كاربرديگرايش  مهندسي مكانيك  21544  روزانه  دانشگاه خوارزمي  47

  طراحي كاربرديگرايش  مهندسي مكانيك  21575  روزانه  دانشگاه علم و صنعت ايران  48
 مناسب علمي شرايط داراي دانشجويان از نفر يك

 انسام دانشگاه به خود نامه پايان تكميل و انجام جهت
)Ensam (شودمي معرفي فرانسه.  

  طراحي كاربرديگرايش  مهندسي مكانيك  21617  منوبت دو  دانشگاه علم و صنعت ايران  49
  . نفر 36نفر به  37كاهش ظرفيت از ـ 
 مناسب علمي شرايط داراي دانشجويان از نفر يكـ 

 انسام دانشگاه به خود نامه پايان تكميل و انجام جهت
)Ensam (شودمي معرفي فرانسه.  

  تبديل انرژي گرايش مهندسي مكانيك  21720  روزانه  دانشگاه علم و صنعت ايران  50
 مناسب علمي شرايط داراي دانشجويان از نفر يك

 دانشگاه به خود نامه پايان تكميل و انجام جهت
  .شودمي معرفي فرانسه) Ensam( انسام

  نفر 6نفر به  14كاهش ظرفيت از   پذير هاي تجديد مهندسي انرژي  21757  روزانه  دانشگاه يزد  51

  گرايش تبديل انرژي مهندسي مكانيك  21796  نوبت دوم  دانشگاه علم و صنعت ايران  52
 مناسب علمي شرايط داراي دانشجويان از نفر يك

  انسام دانشگاه به خود نامه پايان تكميل و انجام جهت
)Ensam (شودمي معرفي فرانسه.  

  نفر 4نفر به  10كاهش ظرفيت از   پذير هاي تجديد مهندسي انرژي  21820  نوبت دوم  دانشگاه يزد  53
  نفر 13نفر به  16كاهش ظرفيت از   هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش   22593  روزانه  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  54
  رنف 12نفر به  15كاهش ظرفيت از   هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش   22615  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  55
  نفر 6نفر به  3افزايش ظرفيت از   گرايش درختان ميوه علوم و مهندسي باغباني  23580  روزانه  دانشگاه اروميه  56
  نفر 6نفر به  3افزايش ظرفيت از   گرايش گياهان زينتي علوم و مهندسي باغباني  23631  روزانه  دانشگاه اروميه  57
  نفر 5نفر به  2افزايش ظرفيت از   گرايش گياهان دارويي اغبانيعلوم و مهندسي ب  23656  روزانه  دانشگاه اروميه  58
توليد محصوالت گرايش  علوم و مهندسي باغباني  23680  روزانه  دانشگاه اروميه  59

  نفر 6نفر به  3افزايش ظرفيت از   اي گلخانه
  نفر 8نفر به  3ز افزايش ظرفيت ا  مديريت جنگلگرايش  علوم و مهندسي جنگل  23824  روزانه  دانشگاه شهركرد  60
  نفر 10نفر به  12كاهش ظرفيت از   مهندسي معماري  24976  روزانه  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  61
  ساز هوشمند اي گرايش طراحي شبيه  هنرهاي رايانه  25224  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  62

اي  اي رايانـه در رشـته هنرهـ  ـ پذيرش دانشجو 
ســاز هوشــمند و   هــاي طراحــي شــبيه گــرايش(

در هر سه مجوعـه امتحـاني   ) ي ا يانهاهاي ر بازي
ــاص و    1358و  1352، 1277 ــرايط خ ــا ش ب
  .گرفتخواهد  صورتمصاحبه انجام 

  دفترچه راهنما ـ شرايط در انتهاي

  ساز هوشمند اي گرايش طراحي شبيه  هنرهاي رايانه  25225  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  63
  ساز هوشمند اي گرايش طراحي شبيه  هنرهاي رايانه  25226  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  64
  اي هاي رايانه اي گرايش بازي هنرهاي رايانه  25227  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  65
  اي هاي رايانه اي گرايش بازي هنرهاي رايانه  25228  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  66
  اي هاي رايانه اي گرايش بازي هنرهاي رايانه  25229  روزانه  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  67
  ساز هوشمند اي گرايش طراحي شبيه  هنرهاي رايانه  25232  نوبت دوم  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  68
  اي هاي رايانه اي گرايش بازي هنرهاي رايانه  25233  نوبت دوم  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  69



  :فترچه راهنماي انتخاب رشتههاي حذف شده از د كدرشته محل) ج
  .هاي مندرج در جدول ذيل صورت نخواهد گرفت ها از دفترچه راهنما حذف و پذيرش دانشجو در كدرشته محل اين رشته

  گرايش/ عنوان رشته   كدرشته محل  تحصيلي دوره  نام دانشگاه يا مؤسسه  رديف
  تصاديهاي اق برنامه ريزي سيستم  11026  روزانه  دانشگاه صنعتي شريف  1
  هاي اقتصادي برنامه ريزي سيستم  11102  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي شريف  2
  بانكداري اسالميگرايش  علوم اقتصادي  11200  غيرانتفاعي  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت  3
  تاريخ انقالب اسالمي  11670  روزانه  دانشگاه خوارزمي  4
  ب اسالميتاريخ انقال  11693  پرديس خودگردان  دانشگاه خوارزمي  5
  فقه و مباني حقوق اسالمي  12455  غيرانتفاعي  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت  6
  موزش زبان انگليسيآ  13307  مجازي  دانشگاه فردوسي مشهد  7
  مترجمي زبان انگليسي  13407  مجازي  دانشگاه فردوسي مشهد  8
  حقوق خصوصي  13553  غيرانتفاعي  دانشگاه غيرانتفاعي عدالت  9

  حقوق جزا و جرم شناسي  13692  غيرانتفاعي  يرانتفاعي عدالتدانشگاه غ  10
  توليد و عملياتگرايش  مديريت صنعتي  15309  غير انتفاعي  كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيموسسه   11
  اي مهندسي هسته  19233  روزانه  دانشگاه شهيد بهشتي  12
  اي مهندسي هسته  19296  نوبت دوم  دانشگاه شهيد بهشتي  13
  اي مهندسي هسته  19338  پرديس خودگردان  دانشگاه شهيد بهشتي  14
  مهندسي شيمي  20049  روزانه  دانشگاه كردستان  15
  مهندسي حمل و نقل ريلي  20376  روزانه  دانشگاه علم و صنعت ايران  16
  ليكيهاي هيدرو آب و سازهگرايش  مهندسي عمران  20881  روزانه  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  17
  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازهگرايش  مهندسي عمران  20898  روزانه  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  18
  هاي هيدروليكي آب و سازهگرايش  مهندسي عمران  21087  نوبت دوم  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  19
  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازهگرايش  هندسي عمرانم  21099  نوبت دوم  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  20
  هاي هيدروليكي آب و سازهگرايش  مهندسي عمران  21201  پرديس خودگردان  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  21
  مهندسي معماري24989  روزانه  دانشگاه علم و صنعت ايران  22
  ي معماريمهندس25012  نوبت دوم  دانشگاه علم و صنعت ايران  23
  مهندسي معماري25028  پرديس خودگردان  دانشگاه علم و صنعت ايران  24

  

  :هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي جديد عالوه بر رشته كدرشته محل) د
  انساني علوم گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته

  )1كد ضريب (علوم اقتصادي  -  1105
 توضيحات

ش ظرفيت پذير
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كد محل 
 دوره تحصيلي تحصيل

اول دوم
  - 10 روزانه 25609  دانشگاه اروميه علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري
 - 10 روزانه 25629  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري
 - 16 روزانه 25627  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري
روزانه 25635  دانشگاه هنر اصفهان علوم اقتصادي گرايش اقتصاد شهري 8 - 
روزانه 25636  دانشگاه هنر اصفهان علوم اقتصادي گرايش اقتصاد فرهنگ و هنر 8 - 
نوبت دوم 25628  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  يعلوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظر 2 - 
 - 20 غيرانتفاعي 25665  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي

يزيعلوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ر 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25611  دانشگاه يزد
پرديس خودگردان 25612  دانشگاه يزد علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسالمي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )4كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

 8 -  محل تحصيل تهران
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 حركات اصالحي
 روزانه 25617  دانشگاه خوارزمي

 8 - ل پرديس خودگردان در تهرانمحل تحصي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 حركات اصالحي
پرديس خودگردان 25618  دانشگاه خوارزمي

 )2كد ضريب (علوم قرآني  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111
40 -  آموزش محور  علوم قرآن فاعيمجازي غيرانت 25658  قرآن و حديث غيرانتفاعيدانشگاه 

 )1كد ضريب (فقه و حقوق  ـمجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112
  - 20 فقه و مباني حقوق اسالمي غيرانتفاعي 25634  بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيموسسه 

40 - آموزش محور فقه و مباني حقوق اسالمي مجازي غيرانتفاعي 25657  قرآن و حديث غيرانتفاعيدانشگاه 
 )1كد ضريب (فلسفه و كالم  ـالهيات و معارف اسالمي مجموعه  - 1113

  - 20 شيعه شناسي گرايش كالم غيرانتفاعي 25659  )محل تحصيل تهران(قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 شيعه شناسي گرايش كالم غيرانتفاعي 25660  )محل تحصيل قم(قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه 

20 - فقط زن سي گرايش كالمشيعه شنا غيرانتفاعي 25661  )محل تحصيل اصفهان(قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه 
20 - فقط زن شيعه شناسي گرايش كالم غيرانتفاعي 25662  )محل تحصيل مشهد(قرآن و حديث  غيرانتفاعيدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي 25656  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه 

40 -  آموزش محور حقوق خصوصي مجازي غيرانتفاعي 25645  تهران - مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه 
 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

40 -  آموزش محور فقه و حقوق جزا مجازي غيرانتفاعي 25643  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 



 )1كد ضريب (شناسي  ستانبا -  1132

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

اول دوم
  - 20 غيرانتفاعي 25600  گرگان -گلستان  غيرانتفاعيموسسه  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران

 )1كد ضريب (عه حسابداري مجمو - 1134
40 -  آموزش محور  حسابداري مجازي غيرانتفاعي 25663  تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
40 -  آموزش محور  غيرانتفاعيمجازي  25632  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي
40 -  آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 25653  مهرشهر كرج -مجازي فارابي  غيرانتفاعيموسسه  مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي

 )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

 40 -  آموزش محور 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
مجازي غيرانتفاعي 25652  مهرشهر كرج -مجازي فارابي  غيرانتفاعيموسسه 

 )5كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
40 -  آموزش محور مجازي غيرانتفاعي 25644  تهران - مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي
40 - آموزش محور مجازي غيرانتفاعي 25654  مهرشهر كرج -مجازي فارابي  غيرانتفاعيموسسه  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي

 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
مالي گرايش بانكداري 5 - روزانه 25607  دانشگاه تهران
مالي گرايش بانكداري 5 - نوبت دوم 25608  دانشگاه تهران

40 - آموزش محور  مالي گرايش بانكداري مجازي غيرانتفاعي 25633  تهران -هر البرز مجازي م غيرانتفاعيموسسه 
40 -  آموزش محور  مجازي غيرانتفاعي 25666  تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيموسسه  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك

  - 15 پرديس خودگردان 25604  )كيش درجزيره خودگردان پرديس محل تحصيل(دانشگاه تهران  مديريت ريسكمالي گرايش مهندسي مالي و 
 )1كد ضريب (زيست  محيط  -  1146

محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
  كويرشناسي

روزانه 25613  دانشگاه يزد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست 6 -
نوبت دوم 25614  دانشگاه يزد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست 4 -

 

  پايه علوم گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل شتهكدر
 )2كد ضريب (شيمي  - 1203

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 25639  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  شيمي گرايش شيمي دارويي

  - 15 شيمي گرايش شيمي پليمر پرديس خودگردان 25606  )كيش درجزيره خودگردان يسپرد محل تحصيل(دانشگاه تهران 
 )7كد ضريب (شيمي  - 1203

  - 15 شيمي گرايش نانوشيمي پرديس خودگردان 25605  )كيش درجزيره خودگردان پرديس محل تحصيل(دانشگاه تهران 
 )1كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

  - 20 غيرانتفاعي 25651  مشهد - سلمان  غيرانتفاعيموسسه  علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي هوشمند
 )2كد ضريب (مجموعه علوم كامپيوتر  - 1209

  - 20 نتفاعيغيرا 25638  آبيك - غياث الدين جمشيد كاشاني غيرانتفاعيموسسه  علوم تصميم و مهندسي دانش
 

  فني و مهندسي گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

اول دوم
روزانه 25619  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ربرد پرتوهااي گرايش كا مهندسي هسته 6 -  
روزانه 25622  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ي پرتوپزشكياي گرايش مهندس مهندسي هسته 6 - 
نوبت دوم 25620  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 2 - 
نوبت دوم 25623  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 - 
پرديس خودگردان 25621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش كاربرد پرتوها مهندسي هسته 2 - 
پرديس خودگردان 25624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اي گرايش مهندسي پرتوپزشكي مهندسي هسته 2 - 

 )1ريب كد ض(مهندسي پليمر  - 1255
  - 13 روزانه 25615  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش
نوبت دوم 25616  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش فراورش 7 - 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

  - 20 روزانه 25602  قوچان -هاي نوين  دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
نوبت دوم 25603  قوچان -هاي نوين  دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 5 -

 - 20 غيرانتفاعي 25655  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
  موزش محورآ -

- 40 مهندسي حمل و نقل ريلي مجازي 25630  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 40 مهندسي حمل و نقل ريلي شاغلين ويژه مجازي 25631  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 )2كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
دانشكده فني و مهندسي واحد محل تحصيل 

 11 -  تهران
هاي كالن اقتصادي و نايع گرايش سيستممهندسي ص
 اجتماعي

 روزانه 25625  دانشگاه خوارزمي

ل تحصيل پرديس خودگردان در تهرانمح  - 11 
هاي كالن اقتصادي و مهندسي صنايع گرايش سيستم

 اجتماعي
پرديس خودگردان 25626  دانشگاه خوارزمي

 )4كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
10 -  دان در تهرانل تحصيل پرديس خودگرمح پرديس خودگردان 25596  دانشگاه خوارزمي هاي مالي مهندسي صنايع گرايش سيستم



 )5كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

اول دوم
11 -  صيل پرديس خودگردان در تهرانمحل تح پرديس خودگردان 25597  دانشگاه خوارزمي مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي

14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25610  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264

  - 20 غيرانتفاعي 25640  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  ندسي عمران گرايش ژيوتكنيكمه
- 20 غيرانتفاعي 25642  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فناوري اطالعات  -  1276
40 -  آموزش محور مهندسي فناوري اطالعات مجازي غيرانتفاعي 25649  تهران -مجازي نور طوبي  فاعيغيرانتموسسه 

  

  كشاورزي و منابع طبيعي گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )1كد ضريب (مجموعه مرتع و آبخيزداري  - 1301

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

صيلتح  
 دوره تحصيلي

اول دوم

 مهندسي آبخيزداري 7 -  
محل تحصيل پرديس (بندرعباس  -دانشگاه هرمزگان 

پرديس خودگردان 25594  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم

 )1كد ضريب (علوم و مهندسي باغباني  - 1305

  - 15 غيرانتفاعي 25601  اروميه -ا صب غيرانتفاعيموسسه  علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه
 )1كد ضريب (علوم و مهندسي جنگل  - 1307

روزانه 25646  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل 8 -  
 )1كد ضريب (زيست علوم و مهندسي محيط -  1317

  - 6 
هاي  علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي

 محيط زيست
 روزانه 25598  دكاندانشگاه ار

 - 6 
هاي  علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي

 محيط زيست
 نوبت دوم 25599  دانشگاه اردكان

 )1كد ضريب (مديريت و كنترل بيابان  -  1321

 مديريت و كنترل بيابان 7 -  
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

پرديس خودگردان 25595  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 

  هــــنر گروه ارشد كارشناسي تحصيلي هاي محل كدرشته
 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

 توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

اول دوم
  - 10 روزانه 25667  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  داريمهندسي معماري گرايش پاي

- 10 روزانه 25668  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن
- 10 روزانه 25669  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فناوري

 - 8 
درماني و  مهندسي معماري گرايش معماري فضاهاي

 بهداشتي
 روزانه 25670  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 10 روزانه 25671  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش آموزشي و فرهنگي
نوبت دوم 25672  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري 4 - 

نوبت دوم 25673  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  رايش مسكنمهندسي معماري گ 4 -
نوبت دوم 25674  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فناوري 4 -
نوبت دوم 25675  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش آموزشي و فرهنگي 2 -

پرديس خودگردان 25676  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش آموزشي و فرهنگي - 10 دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي معماري گرايش معماري فضاهاي درماني و 
 بهداشتي

پرديس خودگردان 25677  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
پرديس خودگردان 25678  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مهندسي فناوري - 10 ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح

پرديس خودگردان 25679  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش مسكن - 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 25680  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي معماري گرايش پايداري - 10 ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

 )2كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352
  - 20 مهندسي معماري منظر غيرانتفاعي 25664  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه 

 )6كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

  - 20 معماري داخلي غيرانتفاعي 25641  ايوانكي غيرانتفاعيدانشگاه 
 )1كد ضريب (هاي تاريخي  مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353

  - 20 
هاي تاريخي گرايش  مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
 غيرانتفاعي 25637  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه 

 )2كد ضريب (مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  - 1358
  - 20 ارتباط تصويري غيرانتفاعي 25650  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه 

 )3كد ضريب (مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  - 1359
  - 20 هنر اسالمي غيرانتفاعي 25648  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه 

 )3كد ضريب (رهاي ساخت و معماري مجموعه هن - 1361
20 -  فقط زن معماري و انرژي غيرانتفاعي 25647  )ويژه خواهران( رسام ـ كرج غيرانتفاعيموسسه 

  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


