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  فني و مهندسيهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -3جدول شماره 
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

  - 14 روزانه 19610  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19611  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
- 12 روزانه 19612  دانشگاه بناب مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 18 روزانه 19613  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19614  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
روزانه 19615  فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
روزانه 19616  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 
 روزانه 19617  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - و پرورش آموزشوزارت 

روزانه 19618  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
روزانه 19619  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
- 10 روزانه 19620  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19621  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19622  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -
روزانه 19623  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  8 -
روزانه 19624  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
روزانه 19625  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -

روزانه 19626  تهران - دانشگاه شاهد  الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع  8 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 15 روزانه 19627  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 19 روزانه 19628  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19629  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 -
- 15 روزانه 19630  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19631  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
- 11 روزانه 19632  دانشگاه صنعتي اصفهان مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي 
روزانه 19633  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
روزانه 19634  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
روزانه 19635  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  الكترونيك مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 5 -
روزانه 19636  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -
- 10 روزانه 19637  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19638  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
- 10 روزانه 19639  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19640  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
روزانه 19641  دانشگاه صنعتي قم برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي  6 -
روزانه 19642  دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -

روزانه 19643  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 19644  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 - انتهاي دفترچه 
روزانه 19645  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
روزانه 19646  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -

روزانه 19647  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
پايور نيروي دريايي فقط مخصوص پرسنل 

 -. ارتش جمهوري اسالمي ايران مي باشد
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 19648  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -

- 11 روزانه 19649  مشهددانشگاه فردوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 10 روزانه 19650  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19651  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -

روزانه 19652  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - محور آموزش
روزانه 19653  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
- 12 روزانه 19654  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
روزانه 19655  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري 
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 - نانوالكترومكانيك

 روزانه 19656  دانشگاه اروميه نانوالكترونيك
ميكرو  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - و نانو الكترومكانيك
 روزانه 19657  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19658  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري
عنوان مهندسي برق در مدرك  - الكترونيك 

محل  -التحصيلي قيد نخواهد شد  فارغ
 دانشكده مهندسي فناوريهاي نوينتحصيل 

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 -
 روزانه 19659  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 
عنوان مهندسي برق در مدرك  - فتونيك 

محل  -التحصيلي قيد نخواهد شد  فارغ
 تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 -
 روزانه 19660  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19661  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19662  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نانوالكترونيك

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - و پرورش آموزشوزارت 

 روزانه 19663  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 - 
 روزانه 19664  دانشگاه تربيت مدرس نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19665  دانشگاه تفرش نانوالكترونيك

ميكرو  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -نانو الكترو مكانيك 
 علوم و فنون نوين

ميكرو و  هاي افزارهمهندسي برق گرايش  3 -
 روزانه 19666  دانشگاه تهران نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 روزانه 19667  دانشگاه تهران نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19668  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19669  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  نانوالكترونيك
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 - 
 روزانه 19670  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 روزانه 19671  دانشگاه سمنان نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19672  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19673  تهران - دانشگاه شاهد  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 روزانه 19674  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19675  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 روزانه 19676  دانشگاه شيراز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 روزانه 19677  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

 -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 
دانشجويان در دانشكده مهندسي انرژي و 

فيزيك كه خارج از دانشكده مهندسي برق 
مي باشد تحصيل مي نمايند و به آنان 

مدرك مهندسي فتونيك بدون قيد مهندسي 
 شدبرق اعطا خواهد 

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 -
 روزانه 19678  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19679  دانشگاه صنعتي بابل نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 روزانه 19680  دزفول - صنعتي جندي شاپور دانشگاه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 11 - 
 روزانه 19681  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 18 - 
 روزانه 19682  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19683  دانشگاه صنعتي شاهرود نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19684  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 - 
 روزانه 19685  دانشگاه صنعتي شيراز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 روزانه 19686  دانشگاه صنعتي كرمانشاه نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19687  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوالكترونيك

شرايط در  -نيروهاي مسلح ويژه شاغلين 
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 1 - انتهاي دفترچه

 روزانه 19688  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 - 
 روزانه 19689  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 روزانه 19690  سنندج -دانشگاه كردستان  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - محور آموزش
 روزانه 19691  سنندج -دانشگاه كردستان  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 روزانه 19692  گرگان -گلستان دانشگاه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 روزانه 19693  رشت -دانشگاه گيالن  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 2 - 
 روزانه 19694  آباد خرم - دانشگاه لرستان  نانوالكترونيك

الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 - روزانه 19695  دانشگاه تهران
- 12 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19696  دانشگاه زنجان
- 10 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19697  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19698  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 13 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19699  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 12 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19700  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 10 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  روزانه 19701  رشت -دانشگاه گيالن 

روزانه 19702  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر )استتار، فريب و اختفا(پدافند غيرعامل گرايش افا  7 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 19703  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر )استتار، فريب و اختفا(پدافند غيرعامل گرايش افا  2 - انتهاي دفترچه
روزانه 19704  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -
روزانه 19705  صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  5 -
روزانه 19706  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  5 -
روزانه 19707  دانشگاه شيراز گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  2 -

 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
دانشكده محل تحصيل  - اي  هستهگداخت 

 مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه 19708  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 روزانه 19709  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  3 - فيزيك

با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي،مدرك 
محل  -اي  هستهفارغ التحصيلي مهندسي 

 تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 19710  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  4 -

نوبت دوم 19711  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 

محل تحصيل  -محور  آموزش -تجديدپذير 
 دانشكده علوم و فناوريهاي نوين

 نوبت دوم 19712  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -

نوبت دوم 19713  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
نوبت دوم 19714  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
نوبت دوم 19715  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
نوبت دوم 19716  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
نوبت دوم 19717  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 -
نوبت دوم 19718  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
نوبت دوم 19719  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 19720  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -

نوبت دوم 19721  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 19722  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
دومنوبت  19723  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
نوبت دوم 19724  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -

نوبت دوم 19725  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محور آموزش
نوبت دوم 19726  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
نوبت دوم 19727  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
نوبت دوم 19728  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -

نوبت دوم 19729  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش  3 - محور آموزش
نوبت دوم 19730  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 4 -
نوبت دوم 19731  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -
نوبت دوم 19732  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -

نوبت دوم 19733  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 19734  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -
نوبت دوم 19735  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 -

نوبت دوم 19736  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 19737  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 -
نوبت دوم 19738  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 -
دومنوبت  19739  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
نوبت دوم 19740  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 -
نوبت دوم 19741  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 -

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
دومنوبت  19742  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك  

ميكرو  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 2 - و نانو الكترومكانيك

 نوبت دوم 19743  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك
نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 

عنوان مهندسي برق در مدرك  - فتونيك 
محل  -فارغ التحصيلي قيد نخواهد شد 

 دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين تحصيل

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 -
 نوبت دوم 19744  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري
عنوان مهندسي برق در مدرك  - الكترونيك 

محل  -فارغ التحصيلي قيد نخواهد شد 
 نوين تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 -
 نوبت دوم 19745  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 نوبت دوم 19746  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - 
 نوبت دوم 19747  دانشگاه تربيت مدرس نانوالكترونيك

ميكرو  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  -نانو الكترو مكانيك 
 علوم و فنون نوين

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 2 -
 نوبت دوم 19748  دانشگاه تهران نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 نوبت دوم 19749  دانشگاه تهران نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19750  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19751  دانشگاه سمنان نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - دفترچهشرايط در انتهاي 
 نوبت دوم 19752  تهران - دانشگاه شاهد  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19754  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

 -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 
دانشجويان در دانشكده مهندسي انرژي و 

فيزيك كه خارج از دانشكده مهندسي برق 
نمايند و به آنان مدرك  باشد تحصيل مي مي

مهندسي فتونيك بدون قيد مهندسي برق 
 اعطا خواهد شد

ميكرو و  هاي گرايش افزارهمهندسي برق  5 -
 نوبت دوم 19755  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - 
 نوبت دوم 19756  دانشگاه صنعتي بابل نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 8 - 
 نوبت دوم 19757  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - محور آموزش
 نوبت دوم 19758  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 - 
 نوبت دوم 19759  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - 
 نوبت دوم 19760  دانشگاه صنعتي شاهرود نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 19761  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي افزارهمهندسي برق گرايش  5 - 
 نوبت دوم 19762  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 2 - 
 نوبت دوم 19763  گرگان -دانشگاه گلستان  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19764  رشت -دانشگاه گيالن  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 1 - 
 نوبت دوم 19765  آباد خرم - دانشگاه لرستان  نانوالكترونيك

الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 - نوبت دوم 19766  دانشگاه تهران
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 - نوبت دوم 19767  دانشگاه زنجان
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 - نوبت دوم 19768  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 - نوبت دوم 19769  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 - نوبت دوم 19770  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 - نوبت دوم 19771  رشت -دانشگاه گيالن 

نوبت دوم 19772  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر )استتار، فريب و اختفا(پدافند غيرعامل گرايش افا  7 - شرايط در انتهاي دفترچه 
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
دومنوبت  19773  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم 19774  دانشگاه اصفهان گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 - اي هستهگداخت 

نوبت دوم 19775  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -
 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده  - اي  هستهگداخت 
 مهندسي انرژي و فيزيك

 نوبت دوم 19776  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
 نوبت دوم 19777  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  3 - فيزيك
40 - محور آموزش مجازي 19778  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
40 - محور آموزش مجازي 19779  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 40 - محور آموزش

 مجازي 19780  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوالكترونيك
40 - محور آموزش الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  مجازي 19781  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 19782  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
پرديس خودگردان 19783  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 3 -

پرديس خودگردان 19784  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19785  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 6 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان 19786  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19787  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان 19788  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19789  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 1 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان 19790  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19791  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 7 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان 19792  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 10 پرديس خودگردان 19793  دانشگاه كاشان مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش 

پرديس خودگردان 19794  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري 

 محل تحصيل پرديس -نانوالكترومكانيك 
 خودگردان دانشگاه

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 -
پرديس خودگردان 19795  دانشگاه اروميه نانوالكترونيك

ميكرو  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس  -و نانو الكترومكانيك 
 خودگردان دانشگاه

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 -
پرديس خودگردان 19796  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19797  دانشگاه تبريز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19798  تربيت مدرسدانشگاه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19799  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19800  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19801  دانشگاه سمنان نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19802  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19803  دانشگاه شيراز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي افزارهمهندسي برق گرايش  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19804  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

 -پذيرش با عنوان مهندسي فتونيك 
دانشجويان در دانشكده مهندسي انرژي و 

فيزيك كه خارج از دانشكده مهندسي برق 
نمايند و به آنان مدرك  باشد تحصيل مي مي

مهندسي برق مهندسي فتونيك بدون قيد 
محل تحصيل پرديس  -اعطا خواهد شد 

 خودگردان دانشگاه

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 3 -
پرديس خودگردان 19805  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19806  دانشگاه صنعتي بابل نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19807  دانشگاه صنعتي شيراز نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19808  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 19809  آباد خرم - دانشگاه لرستان  نانوالكترونيك

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  پرديس خودگردان 19810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 19811  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  15 - 
پرديس خودگردان 19812  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  پرديس خودگردان 19813  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
10 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  پرديس خودگردان 19814  رشت -دانشگاه گيالن 

پرديس خودگردان 19815  دانشگاه شيراز گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل پرديس  - اي  هستهگداخت 
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 19816  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 -

خودگردانپرديس  19817  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش كاربرد پرتوهااي  هستهمهندسي  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پردو در كشور  - مشترك با دانشگاه اينديانا

برابر  3معرفي  -آمريكا، نيمه متمركز
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  - ظرفيت

 فني هاي تحصيل پرديس دانشكده

 مشترك 19818  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك 10 -

- 10 پيام نور 19819  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
10 - محور آموزش پيام نور 19820  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

- 10 پيام نور 19821  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
10 - محور آموزش پيام نور 19822  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - 
 پيام نور 19823  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  نانوالكترونيك
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 10 - محور آموزش
 پيام نور 19824  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  نانوالكترونيك

- 20 غيرانتفاعي 19825  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
15 - فقط زن غيرانتفاعي 19826  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش 
15 - فقط مرد غيرانتفاعي 19827  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

- 20 غيرانتفاعي 19828  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19829  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19830  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19831  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19832  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

20 - فقط زن غيرانتفاعي 19833  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19834  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19835  سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19836  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 15 غيرانتفاعي 19837  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19838  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19839  قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19840  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19841  مشهد -بهار  غيرانتفاعيموسسه  برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 19842  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19843  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19844  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19845  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19846  اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيموسسه  مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 19847  تبريز -رشديه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19848  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19849  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19850  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19851  رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19852  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19853  قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19854  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19855  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19856  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  الكترونيكمهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع 
- 20 غيرانتفاعي 19857  ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19858  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19859  رشت - كادوس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19860  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
- 20 غيرانتفاعي 19861  زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيموسسه  برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 19862  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 15 - 
 غيرانتفاعي 19863  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  نانوالكترونيك

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 15 - تجديدپذير

 غيرانتفاعي 19864  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 غيرانتفاعي 19865  مشهد -بهار  غيرانتفاعيموسسه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 غيرانتفاعي 19866  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه  نانوالكترونيك

ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 20 - 
 غيرانتفاعي 19867  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  نانوالكترونيك

- 15 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19868  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19869  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19870  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19871  اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19872  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19873  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  غيرانتفاعي 19874  كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه 

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 19875  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسي 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 19876  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك
ميكرو و  هاي مهندسي برق گرايش افزاره 40 - محور آموزش

شاغلين ويژه مجازي 19877  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانوالكترونيك
40 - محور آموزش الكترونيك ديجيتال هاي سيستممهندسي برق گرايش  شاغلين ويژه مجازي 19878  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
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روزانه 19879  دانشگاه اراك قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 -  
روزانه 19880  دانشگاه اروميه قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 -
روزانه 19881  دانشگاه اصفهان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 
 روزانه 19882  دانشگاه ايالم قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  15 - تجديدپذير

- 10 روزانه 19883  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 روزانه 19884  دانشگاه بيرجند قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 10 روزانه 19885  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19886  دانشگاه تبريز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 -
روزانه 19887  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
روزانه 19888  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در 
 روزانه 19889  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 - و پرورش آموزشوزارت 

- 11 روزانه 19890  دانشگاه تربيت مدرس قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
تجديد  هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 روزانه 19891  دانشگاه تهران قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 19892  دانشگاه تهران قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 16 روزانه 19893  دانشگاه تهران قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 19894  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19895  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 -
روزانه 19896  كرمانشاه -دانشگاه رازي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
روزانه 19897  دانشگاه زابل قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
- 17 روزانه 19898  دانشگاه زنجان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 24 روزانه 19899  دانشگاه سمنان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 12 روزانه 19900  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

روزانه 19901  تهران - دانشگاه شاهد  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 18 روزانه 19902  دانشگاه شهركرد قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 12 روزانه 19903  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 روزانه 19904  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
محل تحصيل دانشكده  -تجديدپذير 

 مهندسي مكانيك و انرژي
 روزانه 19905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -

- 18 روزانه 19906  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 16 روزانه 19907  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 15 روزانه 19908  دانشگاه شيراز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 12 روزانه 19909  دانشگاه صنعتي اراك قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19910  دانشگاه صنعتي اصفهان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
- 10 روزانه 19911  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 13 روزانه 19912  دانشگاه صنعتي بابل قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 12 روزانه 19913  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 10 روزانه 19914  تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 13 روزانه 19915  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 10 روزانه 19916  دانشگاه صنعتي شاهرود قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 12 روزانه 19917  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -محيط زيست -گرايش انرژي

 دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 19918  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي گرايش فناوري

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19919  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 19920  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

- 11 روزانه 19921  دانشگاه صنعتي شيراز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19922  دانشگاه صنعتي كرمانشاه قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -
روزانه 19923  دانشگاه صنعتي همدان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
- 15 روزانه 19924  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19925  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 -
روزانه 19926  دانشگاه فردوسي مشهد قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
روزانه 19927  دانشگاه كاشان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه 19928  دانشگاه كاشان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
- 11 روزانه 19929  سنندج -دانشگاه كردستان  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 13 روزانه 19930  رشت -دانشگاه گيالن  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19931  آباد خرم - دانشگاه لرستان  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
- 11 روزانه 19932  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 19933  دانشگاه يزد قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 19934  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 - تجديدپذير

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 روزانه 19935  دانشگاه اراك الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 روزانه 19936  دانشگاه اروميه الكتريكي

 هاي گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق  4 - 
 روزانه 19937  دانشگاه اصفهان الكتريكي

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تجديدپذير 

 فناوريهاي نوين
 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 1 -

 روزانه 19938  دانشگاه اصفهان الكتريكي

 هاي گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق  5 - 
 روزانه 19939  دانشگاه بيرجند الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19940  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - 
 روزانه 19941  تبريزدانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19942  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19943  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در 
 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - و پرورش آموزشوزارت 

 روزانه 19944  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 روزانه 19945  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 روزانه 19946  دانشگاه تفرش الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 12 - 
 روزانه 19947  دانشگاه تهران الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 19948  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 روزانه 19949  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 روزانه 19950  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 12 - 
 روزانه 19951  دانشگاه زنجان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 12 - 
 روزانه 19952  دانشگاه سمنان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19953  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - 
 روزانه 19954  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19955  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19956  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19957  دانشگاه صنعتي اراك الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 روزانه 19958  دانشگاه صنعتي اصفهان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19959  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 11 - 
 روزانه 19960  دانشگاه صنعتي بابل الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 12 - 
 روزانه 19961  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  الكتريكي

 هاي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي  11 - 
 روزانه 19962  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19963  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 روزانه 19964  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19965  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 روزانه 19966  دانشگاه صنعتي شيراز الكتريكي

 هاي گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق  14 - 
 روزانه 19967  دانشگاه صنعتي قم الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 روزانه 19968  دانشگاه صنعتي كرمانشاه الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 19969 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(صنعتي مالك اشتر دانشگاه  الكتريكي

شرايط در  -مسلح  هاي ويژه شاغلين نيرو
 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - انتهاي دفترچه

 روزانه 19970 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  الكتريكي

 هاي الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش  9 - 
 روزانه 19971  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 روزانه 19972  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 روزانه 19973  دانشگاه فردوسي مشهد الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 روزانه 19974  دانشگاه كاشان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - 
 روزانه 19975  رشت -دانشگاه گيالن  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 روزانه 19976  آباد خرم - دانشگاه لرستان  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 10 - 
 روزانه 19977  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - 
 روزانه 19978  دانشگاه مالير الكتريكي

 هاي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينمهندسي  8 - 
 روزانه 19979  دانشگاه يزد الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  5 - 
 روزانه 19980  دانشگاه تبريز انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  7 - 
 روزانه 19981  پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  17 - 
 روزانه 19982  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  3 - 
 روزانه 19983  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  9 - 
 انرژي هاي سيستم

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 19984  )گرمسار

10 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن راه آهن برقي روزانه 19985  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه 19986  دانشگاه اصفهان گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  1 - راكتور
روزانه 19987  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  5 -
روزانه 19988  دانشگاه شيراز گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  5 -

مهندسي انرژي و محل تحصيل دانشكده 
 روزانه 19989  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  1 - فيزيك

 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  - اي  هستهگداخت 

 مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه 19990  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  1 -

با ضوابط دانشكده مهندسي انرژي،مدرك 
محل  -اي  هستهفارغ التحصيلي مهندسي 

 تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
 روزانه 19991  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  2 -

گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  6 - 
 روزانه 19992  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان )قدرت هاي سيستمباضرايب (

گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  5 - 
 روزانه 19993  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )قدرت هاي سيستمباضرايب (



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 150 جدول شماره 3  
 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  3 - 
 روزانه 19994  دانشگاه شيراز )قدرت هاي سيستمباضرايب (

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  3 - فيزيك

 روزانه 19995  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )قدرت هاي سيستمباضرايب (
نوبت دوم 19996  دانشگاه اراك قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 -
نوبت دوم 19997  دانشگاه اصفهان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 19998  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -
نوبت دوم 19999  دانشگاه بيرجند قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 20000  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 20001  دانشگاه تبريز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
نوبت دوم 20002  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20003  دانشگاه تهران قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 نوبت دوم 20004  دانشگاه تهران قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

نوبت دوم 20005  تهراندانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
نوبت دوم 20006  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -
نوبت دوم 20007  دانشگاه زابل قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 20008  دانشگاه زنجان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 20009  دانشگاه سمنان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 -

نوبت دوم 20010  تهران - دانشگاه شاهد  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 10 نوبت دوم 20011  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

 هاي مهندسي انرژيپذيرش با عنوان 
محل تحصيل دانشكده  -تجديدپذير 

 مهندسي مكانيك و انرژي
 نوبت دوم 20012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -

نوبت دوم 20013  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 -
نوبت دوم 20014  دانشگاه صنعتي اصفهان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 - محور آموزش

نوبت دوم 20015  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -
نوبت دوم 20016  دانشگاه صنعتي بابل قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
نوبت دوم 20017  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -

نوبت دوم 20018  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 - محور آموزش
نوبت دوم 20019  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 -
نوبت دوم 20020  دانشگاه صنعتي شاهرود قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 -
نوبت دوم 20021  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -
نوبت دوم 20022  دانشگاه صنعتي همدان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
- 11 نوبت دوم 20023  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
نوبت دوم 20024  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -
نوبت دوم 20025  دانشگاه فردوسي مشهد قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 -
نوبت دوم 20026  دانشگاه كاشان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم 20027  دانشگاه كاشان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  2 -
نوبت دوم 20028  رشت -دانشگاه گيالن  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -
نوبت دوم 20029  آباد خرم - لرستان دانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  1 -
نوبت دوم 20030  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  5 -
نوبت دوم 20031  دانشگاه يزد قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 -

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - 
 نوبت دوم 20032  دانشگاه اراك الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20033  دانشگاه اصفهان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20034  دانشگاه بيرجند الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20035  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - 
 نوبت دوم 20036  دانشگاه تبريز الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
دومنوبت  20037  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  الكتريكي  

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - 
 نوبت دوم 20038  دانشگاه تهران الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 1 - 
 نوبت دوم 20039  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20040  دانشگاه زنجان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 20041  دانشگاه سمنان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20042  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي

 هاي الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش 2 - 
 نوبت دوم 20043  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20044  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - محور آموزش
 نوبت دوم 20045  دانشگاه صنعتي اصفهان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 20046  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 نوبت دوم 20047  دانشگاه صنعتي بابل الكتريكي

 هاي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي 8 - 
 نوبت دوم 20048  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - محور آموزش
 نوبت دوم 20049  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  الكتريكي

 هاي الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش 3 - 
 نوبت دوم 20050  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  الكتريكي



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 151 جدول شماره 3  
 

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 20051  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - 
 نوبت دوم 20052  دانشگاه صنعتي قم الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 20053 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
 نوبت دوم 20054  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 20055  بهشهر -و فناوري مازندران دانشگاه علم  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 20056  دانشگاه فردوسي مشهد الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 20057  دانشگاه كاشان الكتريكي

 هاي قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك  1 - 
 نوبت دوم 20058  رشت -دانشگاه گيالن  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 1 - 
 نوبت دوم 20059  آباد خرم - دانشگاه لرستان  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 4 - 
 نوبت دوم 20060  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - 
 نوبت دوم 20061  دانشگاه يزد الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  3 - 
 نوبت دوم 20062  دانشگاه تبريز انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  3 - 
 نوبت دوم 20063  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  3 - 
 نوبت دوم 20064  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  6 - 
 انرژي هاي سيستم

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 20065  )گرمسار

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم 20066  دانشگاه اصفهان گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  1 - راكتور

گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  1 - 
 نوبت دوم 20067  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )قدرت هاي سيستمباضرايب (

دانشكده مهندسي انرژي و محل تحصيل 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  2 - فيزيك

 نوبت دوم 20068  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )قدرت هاي سيستمباضرايب (
40 - محور آموزش مجازي 20069  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
20 - محور آموزش مجازي 20070  دانشگاه صنعتي شاهرود قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
40 - محور آموزش مجازي 20071  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - محور آموزش

 مجازي 20072  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 40 - محور آموزش
 مجازي 20073  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  20 - محور آموزش
 مجازي 20074  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انرژي هاي سيستم

پرديس خودگردان 20075  دانشگاه اروميه قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
پرديس خودگردان 20076  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 -

پرديس خودگردان 20077  دانشگاه تبريز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20078  دانشگاه تربيت مدرس قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
پرديس خودگردان 20079 )پرديس خودگردان جزيره كيش محل تحصيل(دانشگاه تهران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  15 - پذير

پرديس خودگردان 20080  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20081  كرمانشاه -دانشگاه رازي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 17 پرديس خودگردان 20082  دانشگاه زنجان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20083  دانشگاه سمنان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

پرديس خودگردان 20084  تهران - دانشگاه شاهد  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 - شرايط در انتهاي دفترچه
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20085  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
محل تحصيل پرديس  -تجديدپذير 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20086  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  4 -

- 12 پرديس خودگردان 20087  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
پرديس خودگردان 20088  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20089  دانشگاه صنعتي بابل قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس 20090  دانشگاه صنعتي شيراز قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20091  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

پرديس خودگردان 20092  دانشگاه كاشان قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  8 -
11 - قدرت-پذيرش با عنوان مهندسي برق پرديس خودگردان 20093  سنندج -دانشگاه كردستان  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20094  رشت -دانشگاه گيالن  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
 هاي قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 20095  دانشگاه اروميه الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20096  دانشگاه تبريز الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - 
پرديس خودگردان 20097  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(تبريز  دانشگاه الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20098  دانشگاه تربيت مدرس الكتريكي

 هاي قدرت و ماشينمهندسي برق گرايش الكترونيك  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20099  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20100  كرمانشاه -دانشگاه رازي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20101  دانشگاه سمنان الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
پرديس خودگردان 20102  تهران - دانشگاه شاهد  الكتريكي
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 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20103  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20104  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20105  صنعتي بابل دانشگاه الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20106  دانشگاه صنعتي شيراز الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20107  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 7 - 
پرديس خودگردان 20108  دانشگاه كاشان الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  5 - 
پرديس خودگردان 20109  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20110  دانشگاه تبريز انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20111  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20112  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انرژي هاي سيستم

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
پرديس خودگردان 20113  دانشگاه اصفهان راكتورگرايش مهندسي اي  هستهمهندسي  1 - راكتور

پرديس خودگردان 20114  دانشگاه شيراز گرايش مهندسي راكتوراي  هستهمهندسي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 20115  دانشگاه شيراز )قدرت هاي سيستمباضرايب (

گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20116  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )قدرت هاي سيستمباضرايب (

- 20 غيرانتفاعي 20117  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 15 غيرانتفاعي 20118  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20119  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20120  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20121  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20122  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20123  آمل غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20124  اروميه -آيين كمال  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20125  سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20126  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20127  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20128  قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 20129  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 - گرايش تكنولوژي انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 20130  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش  9 - انرژي هاي سيستمگرايش 

- 20 غيرانتفاعي 20131  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20132  مشهد -بهار  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20133  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20134  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20135  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20136  المرد -تابناك  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20137  گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20138  كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20139  خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20140  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20141  قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20142  ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20143  تبريز -رشديه  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20144  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20145  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20146  كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20147  نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20148  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20149  رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20150  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20151  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20152  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 20153  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20154  عالمه حلي غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20155  قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20156  كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20157  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20158  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20159  ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20160  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20161  اهواز -كارون  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20162  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20163  رودبار - گيل  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20164  بوشهر - ليان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20165  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20166  سلماس -معراج  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20167  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20168  رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20169  تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20170  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
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 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20171  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20172  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20173  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20174  قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20175  مشهد -بهار  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20176  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20177  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي قدرت و ماشين مهندسي برق گرايش الكترونيك 20 - 
 غيرانتفاعي 20178  قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20179  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20180  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20181  ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20182  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 20 - 
 غيرانتفاعي 20183  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهپذيرش با عنوان 
و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  20 - انرژي الكتريكي هاي سيستم

 غيرانتفاعي 20184  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  انرژي هاي سيستم
و مديريت ريزي  برنامهپذيرش با عنوان 

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  20 - انرژي الكتريكي هاي سيستم
 غيرانتفاعي 20185  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 20186  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  انرژي هاي سيستم

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 20187  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  انرژي هاي سيستم

- 15 غيرانتفاعي 20188  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  برقي حمل و نقل هاي سامانهمهندسي برق گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20189  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20190  دانشگاه صنعتي شاهرود قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20191  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  قدرت هاي سيستممهندسي برق گرايش 
 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 40 - محور آموزش

شاغلين ويژه مجازي 20192  دانشگاه صنعتي شاهرود الكتريكي

 هاي مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشين 40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 20193  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  الكتريكي

و مديريت ريزي  برنامهمهندسي برق گرايش  10 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 20194  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انرژي هاي سيستم
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  - 15 روزانه 20195  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
- 12 روزانه 20196  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20197  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
روزانه 20198  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20199  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 12 - و پرورش آموزشوزارت 

- 12 روزانه 20200  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
- 15 روزانه 20201  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20202  تهران - )ع(حسين دانشگاه جامع امام  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20203  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
- 14 روزانه 20204  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20205  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -

12 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 20206  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20207  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
روزانه 20208  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -
روزانه 20209  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
- 11 روزانه 20210  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20211  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 9 -
- 10 روزانه 20212  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20213  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -
- 18 روزانه 20214  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20215  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 -
- 13 روزانه 20216  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
- 13 روزانه 20217  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20218  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -

روزانه 20219  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 20220  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - دفترچهانتهاي 
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوين هاي فناوري

 روزانه 20221  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 10 -

- 18 روزانه 20222  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
انجام مصاحبه منوط . بورسيه آجا و ساحفاجا

فقتنامه از ارگان بورس دهنده اه موئبه ارا
فقط مرد/شرايط در انتهاي دفترچه/باشد مي

 روزانه 20223  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش  6 -

بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
فقتنامه اه موئانجام مصاحبه منوط به ارا. ايران

شرايط در /باشد از ارگان بورس دهنده مي
 فقط مرد/انتهاي دفترچه

 روزانه 20224  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 20225  دانشگاه فردوسي مشهد ميدان و موجمهندسي برق گرايش مخابرات  7 -
روزانه 20226  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
روزانه 20227  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
- 11 روزانه 20228  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
روزانه 20229  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 4 -
- 13 روزانه 20230  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
روزانه 20231  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
- 18 روزانه 20232  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 13 روزانه 20233  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 11 روزانه 20234  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
روزانه 20235  كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20236  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 12 - و پرورش آموزشوزارت 

- 12 روزانه 20237  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 10 روزانه 20238  دانشگاه تهران گرايش مخابرات سيستممهندسي برق 

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20239  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 13 روزانه 20240  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
روزانه 20241  كرمانشاه -دانشگاه رازي  برق گرايش مخابرات سيستممهندسي  2 -
- 14 روزانه 20242  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 16 روزانه 20243  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

12 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 20244  تهران - دانشگاه شاهد  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق 
- 10 روزانه 20245  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 12 روزانه 20246  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 10 روزانه 20247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
روزانه 20248  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
روزانه 20249  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
- 25 روزانه 20250  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

شرايط در  -با عنوان مهندسي صدا پذيرش 
 روزانه 20251  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 20 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

20 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20252  تهران -ايران دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 10 روزانه 20253  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 25 روزانه 20254  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 12 روزانه 20255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 10 روزانه 20256  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 12 روزانه 20257  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 16 روزانه 20258  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 روزانه 20259  دانشگاه صنعتي شاهرود برق گرايش مخابرات سيستممهندسي 
- 24 روزانه 20260  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 روزانه 20261  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 10 روزانه 20262  صنعتي قمدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

روزانه 20263  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 20264  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 - انتهاي دفترچه
- 12 روزانه 20265  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

انجام مصاحبه منوط . بورسيه آجا و ساحفاجا
فقتنامه از ارگان بورس دهنده مي اه موئبه ارا
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -باشد 

 روزانه 20266  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري گرايش مخابرات سيستممهندسي برق  7 -

بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
فقتنامه اه موئانجام مصاحبه منوط به ارا. ايران

شرايط در  -از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 20267  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -

روزانه 20268  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
روزانه 20269  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
روزانه 20270  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -
روزانه 20271  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 -
روزانه 20272  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 -
- 20 روزانه 20273  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 39 روزانه 20274  دانشگاه يزد مخابرات سيستممهندسي برق گرايش 
روزانه 20275  علمي و صنعتي ايران هاي سازمان پژوهش مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -

 - پذيرش با عنوان مهندسي مخابرات امنيتي 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 20276  اطالعات و امنيت مليدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري - 25
روزانه 20277  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 5 -

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20278  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري
- 10 روزانه 20279  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مخابرات امن و رمزنگاري مهندسي برق گرايش
روزانه 20280  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 7 -

روزانه 20281  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 6 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 20282  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 2 - انتهاي دفترچه 
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

 روزانه 20283  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مخابرات امن و رمزنگاريمهندسي برق گرايش  4 - مخابرات امن
روزانه 20284  دانشگاه تهران مخابراتي هاي مهندسي برق گرايش شبكه 4 -
روزانه 20285  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتي هاي مهندسي برق گرايش شبكه 5 -
نوبت دوم 20286  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 20287  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
نوبت دوم 20288  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
نوبت دوم 20289  سمناندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -

نوبت دوم 20290  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 20291  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 -
نوبت دوم 20292  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 20293  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 20294  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 20295  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 - محور آموزش

نوبت دوم 20296  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -
نوبت دوم 20297  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 3 -
- 12 نوبت دوم 20298  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج

نوبت دوم 20299  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 6 - محور آموزش
نوبت دوم 20300  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
نوبت دوم 20301  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 -

نوبت دوم 20302  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
- 12 نوبت دوم 20303  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج

نوبت دوم 20304  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - مردفقط 
نوبت دوم 20305  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 -
نوبت دوم 20306  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 -
نوبت دوم 20307  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 1 -
نوبت دوم 20308  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 4 -
نوبت دوم 20309  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 3 -
نوبت دوم 20310  اصفهاندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
نوبت دوم 20311  دانشگاه بيرجند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 20312  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 20313  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
نوبت دوم 20314  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
نوبت دوم 20315  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 20316  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -

نوبت دوم 20317  تهران - دانشگاه شاهد  سيستم مهندسي برق گرايش مخابرات 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 10 نوبت دوم 20318  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
نوبت دوم 20319  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 20320  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -

شرايط در  -پذيرش با عنوان مهندسي صدا 
 نوبت دوم 20321  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 - فقط مرد -انتهاي دفترچه 

10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20322  تهران -دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
نوبت دوم 20323  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -

نوبت دوم 20324  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - محور آموزش
نوبت دوم 20325  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -
نوبت دوم 20326  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
نوبت دوم 20327  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

نوبت دوم 20328  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 - محور آموزش
نوبت دوم 20329  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 7 -
- 15 نوبت دوم 20330  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
نوبت دوم 20331  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
نوبت دوم 20332  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -

دومنوبت  20333  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 20334  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 -

نوبت دوم 20335  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - فقط مرد
نوبت دوم 20336  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 -
نوبت دوم 20337  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3 -
نوبت دوم 20338  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 1 -
نوبت دوم 20339  دانشگاه مالير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
نوبت دوم 20340  قوچان -نوين  هاي فناوري دانشگاه مهندسي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 2 -
- 15 نوبت دوم 20341  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
نوبت دوم 20342  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 1 -
نوبت دوم 20343  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 3 -

نوبت دوم 20344  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 6 - شرايط در انتهاي دفترچه 
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

 نوبت دوم 20345  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 3 - مخابرات امن
نوبت دوم 20346  دانشگاه تهران مخابراتي هاي مهندسي برق گرايش شبكه 1 -

نوبت دوم 20347  دانشگاه صنعتي اصفهان مخابراتي هاي مهندسي برق گرايش شبكه 5 - محور آموزش
30 - محور آموزش مجازي 20348  مدرسدانشگاه تربيت  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
20 - محور آموزش مجازي 20349  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
30 - محور آموزش مجازي 20350  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
20 - محور آموزش مجازي 20351  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
40 - محور آموزش مجازي 20352  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
40 - محور آموزش مجازي 20353  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

 -مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 مجازي 20354  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 40 - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي 20355  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 40 - محور آموزش -مخابرات امن 

15 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان 20356  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
پرديس خودگردان 20357  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20358  دانشگاه تربيت مدرس مخابرات ميدان و موجمهندسي برق گرايش 
پرديس خودگردان 20359  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

12 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 20360  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
پرديس خودگردان 20361  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس  20362  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20363  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20364  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
پرديس خودگردان 20365  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات نوري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20366  دانشگاه اروميه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

پرديس خودگردان 20367  اصفهاندانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 4 -
11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20368  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20369  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

 برق گرايش مخابرات سيستم مهندسي 10 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 20370  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20371  بوشهر –دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
پرديس خودگردان 20372  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

12 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 20373  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
پرديس خودگردان 20374  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 20375  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 6 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان 20376  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20377  دانشگاه صنعتي شيراز گرايش مخابرات سيستممهندسي برق 
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20378  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
پرديس خودگردان 20379  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 30 پرديس خودگردان 20380  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20381  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري

- 20 غيرانتفاعي 20382  اروميه -آيين كمال  غيرانتفاعيموسسه  گرايش مخابرات ميدان و موج مهندسي برق
- 20 غيرانتفاعي 20383  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
غيرانتفاعي 20384  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 7 -
- 20 غيرانتفاعي 20385  رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج

15 - فقط زن غيرانتفاعي 20386  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
15 - فقط مرد غيرانتفاعي 20387  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

- 20 غيرانتفاعي 20388  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20389  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20390  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  گرايش مخابرات سيستممهندسي برق 
- 15 غيرانتفاعي 20391  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20392  قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20393  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20394  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20395  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20396  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20397  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20398  اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20399  رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20400  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 20401  )ويژه برادران(تهران  -صدرالمتالهين موسسه غيرانتفاعي  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20402  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20403  قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20404  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مخابرات سيستم مهندسي برق گرايش
- 20 غيرانتفاعي 20405  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
- 20 غيرانتفاعي 20406  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري
- 15 غيرانتفاعي 20407  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري

10 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20408  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
10 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20409  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20410  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20411  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
30 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20412  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
شاغلين ويژه مجازي 20413  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 40 - محور آموزش -مخابرات امن 
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روزانه 20414  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 6 -  
روزانه 20415  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
- 15 روزانه 20416  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 13 روزانه 20417  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 20418  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي برق گرايش كنترل 12 - و پرورش آموزشوزارت 

روزانه 20419  دانشگاه تربيت مدرس كنترلمهندسي برق گرايش  6 -
كنترل -پذيرش با عنوان مهندسي برق

 روزانه 20420  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 6 - گرايش اتوماسيون صنعتي
- 12 روزانه 20421  دانشگاه تفرش مهندسي برق گرايش كنترل
- 12 روزانه 20422  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20423  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -

10 - محل تحصيل تهران روزانه 20424  دانشگاه خوارزمي مهندسي برق گرايش كنترل
- 14 روزانه 20425  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20426  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 7 -

روزانه 20427  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 20428  دانشگاه شهركرد مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
روزانه 20429  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -
- 13 روزانه 20430  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20431  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
- 14 روزانه 20432  دانشگاه شيراز مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20433  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
- 13 روزانه 20434  دانشگاه صنعتي اصفهان كنترلمهندسي برق گرايش 
روزانه 20435  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 8 -

پذيرش با عنوان مهندسي اتوماسيون صنعتي روزانه 20436  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
- 14 روزانه 20437  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش كنترل
- 15 روزانه 20438  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل
- 17 روزانه 20439  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل
- 27 روزانه 20440  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20441  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق گرايش كنترل 9 -
- 12 روزانه 20442  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل
- 10 روزانه 20443  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل

روزانه 20444  )محل تحصيل تهران( مالك اشتردانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش كنترل 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 20445  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 2 - انتهاي دفترچه 
روزانه 20446  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 6 -
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوين هاي فناوري

 روزانه 20447  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -

- 18 روزانه 20448  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل
محل  -پذيرش با عنوان كنترل و عاليم 

 روزانه 20449  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت مهندسي برق گرايش كنترل 18 - تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
- 15 روزانه 20450  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل

13 - فقط زن روزانه 20451  دانشگاه قم مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20452  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
روزانه 20453  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
- 20 روزانه 20454  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي برق گرايش كنترل
روزانه 20455  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
- 11 روزانه 20456  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل
نوبت دوم 20457  دانشگاه اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20458  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
نوبت دوم 20459  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
نوبت دوم 20460  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل 9 -

كنترل -عنوان مهندسي برق پذيرش با
 نوبت دوم 20461  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 2 - گرايش اتوماسيون صنعتي

نوبت دوم 20462  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20463  دانشگاه تهران مهندسي برق گرايش كنترل 4 -
نوبت دوم 20464  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20465  دانشگاه زنجان مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20466  دانشگاه سمنان مهندسي برق گرايش كنترل 2 -

نوبت دوم 20467  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 20468  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
نوبت دوم 20469  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20470  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق گرايش كنترل 3 -

نوبت دوم 20471  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي برق گرايش كنترل 4 - محور آموزش
نوبت دوم 20472  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 6 -

پذيرش با عنوان مهندسي اتوماسيون صنعتي نوبت دوم 20473  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 3 -
نوبت دوم 20474  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش كنترل 9 -
- 10 نوبت دوم 20475  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل

نوبت دوم 20476  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق گرايش كنترل 5 - محور آموزش
نوبت دوم 20477  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق گرايش كنترل 7 -
- 10 نوبت دوم 20478  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل
نوبت دوم 20479  دانشگاه صنعتي قم مهندسي برق گرايش كنترل 2 -

نوبت دوم 20480  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي برق گرايش كنترل 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 20481  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي برق گرايش كنترل 6 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوين هاي فناوري

 نوبت دوم 20482  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 1 -

نوبت دوم 20483  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
- 10 نوبت دوم 20484  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل
نوبت دوم 20485  دانشگاه كاشان مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20486  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي برق گرايش كنترل 2 -
نوبت دوم 20487  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي برق گرايش كنترل 5 -
نوبت دوم 20488  دانشگاه يزد مهندسي برق گرايش كنترل 5 -

كنترل -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 مجازي 20489  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي برق گرايش كنترل 30 - محور آموزش -گرايش اتوماسيون صنعتي 

40 - محور آموزش مجازي 20490  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل
13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20491  دانشگاه تبريز مهندسي برق گرايش كنترل

- 15 پرديس خودگردان 20492 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي برق گرايش كنترل
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران پرديس خودگردان 20493  دانشگاه خوارزمي مهندسي برق گرايش كنترل

پرديس خودگردان 20494  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي برق گرايش كنترل 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
پرديس خودگردان 20495  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش كنترل مهندسي برق 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20496  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق گرايش كنترل 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20497  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق گرايش كنترل

- 27 پرديس خودگردان 20498  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي برق گرايش كنترل
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20499  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق گرايش كنترل
18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20500  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترلمهندسي برق گرايش 

- 20 غيرانتفاعي 20501  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 15 غيرانتفاعي 20502  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20503  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20504  آمل غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20505  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20506  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20507  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20508  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20509  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20510  قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20511  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20512  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 20513  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20514  قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20515  كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20516  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل
- 20 غيرانتفاعي 20517  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي برق گرايش كنترل

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 20518  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق گرايش كنترل
 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

روزانه 20519  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 -  
مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي

 روزانه 20520  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - ورزش



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 158 جدول شماره 3  
 

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي

 روزانه 20521  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - محور آموزش -ورزش 
روزانه 20522  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 - محور آموزش

روزانه 20523  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 -
روزانه 20524  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 7 -
- 10 روزانه 20525  دانشگاه تهران گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي 
روزانه 20526  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
روزانه 20527  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -
روزانه 20528  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 -
- 10 روزانه 20529  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك

12 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 20530  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
روزانه 20531  دانشگاه شيراز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
محل تحصيل دانشكده  -اطالعات پزشكي 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 20532  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

11 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي روزانه 20533  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 12 روزانه 20534  دانشگاه صنعتي بابل پزشكي گرايش بيوالكتريكمهندسي 
روزانه 20535  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
- 12 روزانه 20536  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
روزانه 20537  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  9 -
- 13 روزانه 20538  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
روزانه 20539  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 -
روزانه 20540  علمي و صنعتي ايران هاي سازمان پژوهش مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  3 - فيزيك

 روزانه 20541  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )باضرايب مهندسي پزشكي(
مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي

 نوبت دوم 20542  دانشگاه اصفهان بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  1 - ورزش
نوبت دوم 20543  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 20544  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 - محور آموزش -ورزش 
نوبت دوم 20545  دانشگاه اصفهان گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي  1 - محور آموزش

نوبت دوم 20546  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
نوبت دوم 20547  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 2 -
نوبت دوم 20548  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -
نوبت دوم 20549  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 -
نوبت دوم 20550  دانشگاه زنجان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 1 -
نوبت دوم 20551  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -

نوبت دوم 20552  تهران - دانشگاه شاهد  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

محل تحصيل دانشكده  -اطالعات پزشكي 
 مهندسي پزشكي

 نوبت دوم 20553  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 3 -

نوبت دوم 20554  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي  8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
نوبت دوم 20555  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 8 -
نوبت دوم 20556  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -
نوبت دوم 20557  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش  6 -
نوبت دوم 20558  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 5 -
نوبت دوم 20559  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 -

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و 
گرايش مهندسي پرتوپزشكي اي  هستهمهندسي  2 - فيزيك

 نوبت دوم 20560  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  )باضرايب مهندسي پزشكي(
پرديس خودگردان 20561  دانشگاه تبريز مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -محور  آموزش
پرديس خودگردان 20562  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 6 - خودگردان دانشگاه

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20563  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
20 - فقط مرد غيرانتفاعي 20564  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك

- 15 غيرانتفاعي 20565  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 20 غيرانتفاعي 20566  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 20 غيرانتفاعي 20567  ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيموسسه  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 20568  اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 20 غيرانتفاعي 20569  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 20 غيرانتفاعي 20570  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  پزشكي گرايش بيوالكتريكمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 20571  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
- 20 غيرانتفاعي 20572  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك

 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

مهندسي مكاترونيك 9 -   روزانه 20573  دانشگاه اراك
- 14 مهندسي مكاترونيك روزانه 20574  دانشگاه تبريز

مهندسي مكاترونيك 3 - پذيرش با عنوان مكاترونيك روزانه 20575  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي مكاترونيك 5 - فنون نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و  روزانه 20576  دانشگاه تهران

مهندسي مكاترونيك 6 - روزانه 20577  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مكاترونيك 7 - روزانه 20578  دانشگاه سمنان
مهندسي مكاترونيك 2 - روزانه 20579  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي مكاترونيك 4 - روزانه 20580  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

محل تحصيل گروه مستقل مهندسي رباتيك مهندسي مكاترونيك 1 - روزانه 20581  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مكاترونيك 4 - روزانه 20582  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- 12 مهندسي مكاترونيك روزانه 20583  صنعتي شاهرود دانشگاه

مهندسي مكاترونيك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 20584 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 20585 )اصفهانمحل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكاترونيك 2 - انتهاي دفترچه
مهندسي مكاترونيك 4 - روزانه 20586  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي مكاترونيك 5 - روزانه 20587  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
مهندسي مكاترونيك 6 - روزانه 20588  عالي بم آموزشمجتمع 
مهندسي مكاترونيك 9 - نوبت دوم 20589  دانشگاه اراك
- 10 مهندسي مكاترونيك نوبت دوم 20590  دانشگاه تبريز

مهندسي مكاترونيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين نوبت دوم 20591  دانشگاه تهران
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 )6كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
مهندسي مكاترونيك 1 - نوبت دوم 20592  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 20593  دانشگاه سمنان
مهندسي مكاترونيك 4 - نوبت دوم 20594  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

گروه مستقل مهندسي رباتيكمحل تحصيل  مهندسي مكاترونيك 1 - نوبت دوم 20595  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مكاترونيك 4 - نوبت دوم 20596  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مهندسي مكاترونيك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 20597 )شاهين شهر اصفهانمحل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 20598  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي مكاترونيك 5 - نوبت دوم 20599  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 20600  عالي بم آموزشمجتمع 

14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان 20601  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي مكاترونيك 5 - 
پرديس خودگردان 20602  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان 20603 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 
مهندسي مكاترونيك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20604  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

20 - فقط مرد مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 20605  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 
- 10 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 20606  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 20607  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253
 -پذيرش با عنوان مهندسي اكتشاف نفت 

محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  روزانه 20608  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 -
روزانه 20609  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 8 -

12 - انآباد محل تحصيل روزانه 20610  دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت گرايش اكتشاف
روزانه 20611  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
روزانه 20612  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 -
روزانه 20613  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 6 -
روزانه 20614  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 -
روزانه 20615  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 7 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي اكتشاف نفت 
محل تحصيل دانشكده مهندسي معدن تهران  نوبت دوم 20616  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 -

نوبت دوم 20617  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 -
نوبت دوم 20618  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -

نوبت دوم 20619  دانشگاه صنعتي اصفهان اكتشافمهندسي نفت گرايش  3 - محور آموزش
نوبت دوم 20620  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 4 -
نوبت دوم 20621  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -
نوبت دوم 20622  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 -
نوبت دوم 20623  دانشگاه يزد مهندسي نفت گرايش اكتشاف 5 -

پرديس خودگردان 20624  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش اكتشاف 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20625  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش اكتشاف 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )2كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253

روزانه 20626  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش حفاري 5 -  
10 - فقط مرد روزانه 20627  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش حفاري

روزانه 20628  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 3 -
تجهيزات  -پذيرش با عنوان مهندسي نفت 

 روزانه 20629  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 3 - نفت
روزانه 20630  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 5 -
روزانه 20631  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش حفاري 6 -
روزانه 20632  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 6 -
- 10 روزانه 20633  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش بهره برداري
روزانه 20634  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 5 -
روزانه 20635  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 8 -
روزانه 20636  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 6 -
نوبت دوم 20637  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش حفاري 4 -
نوبت دوم 20638  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي نفت گرايش حفاري 2 -

تجهيزات  -پذيرش با عنوان مهندسي نفت 
 نوبت دوم 20639  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش حفاري 2 - نفت

نوبت دوم 20640  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش حفاري 3 -
نوبت دوم 20641  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  برداريمهندسي نفت گرايش بهره  4 -
نوبت دوم 20642  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 4 -
نوبت دوم 20643  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 4 -
- 15 پرديس خودگردان 20644 )تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيشمحل (دانشگاه تهران  مهندسي نفت گرايش حفاري
- 15 پرديس خودگردان 20645 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي نفت گرايش بهره برداري

پرديس خودگردان 20646  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش بهره برداري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )3كد ضريب (مهندسي نفت  - 1253

  - 11 روزانه 20647  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
- 10 روزانه 20648  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
روزانه 20649  بوشهر - فارس دانشگاه خليج  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
- 10 روزانه 20650  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
روزانه 20651  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
- 14 روزانه 20652  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري

عنوان مديريت مخازن پذيرش با 
 روزانه 20653  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 7 - هيدروكربني

- 13 روزانه 20654  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
روزانه 20655  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
- 15 روزانه 20656  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
- 10 روزانه 20657  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري

پذيرش با عنوان مهندسي مخازن 
 روزانه 20658  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش مخازن هيدروكربوريمهندسي نفت  8 - هيدروكربوري

نوبت دوم 20659  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 6 -
نوبت دوم 20660  دانشگاه تهران مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
نوبت دوم 20661  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 2 -
نوبت دوم 20662  دانشگاه سمنان مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 -
نوبت دوم 20663  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 4 -



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 160 جدول شماره 3  
 

 )3كد ضريب ( نفتمهندسي  - 1253  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 20664  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 4 -
نوبت دوم 20665  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 7 -

11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20666  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري
- 15 پرديس خودگردان 20667 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري

پرديس خودگردان 20668  دانشگاه شيراز مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
پرديس خودگردان 20669  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مخازن هيدروكربوريمهندسي نفت گرايش  15 - 
پرديس خودگردان 20670  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي پليمر  - 1255

روزانه 20671  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش پليمر 9 -  
علوم و  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 

محل تحصيل دانشكده  -تكنولوژي پليمر 
 شيمي

 روزانه 20672  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش پليمر 7 -

- 12 روزانه 20673  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمر
- 10 روزانه 20674  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش پليمر
روزانه 20675  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش پليمر 9 -

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمر 7 - 
 روزانه 20676  )ماهشهر

- 18 روزانه 20677  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمر
- 11 روزانه 20678  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  مهندسي پليمر گرايش پليمر
- 12 روزانه 20679  دانشگاه صنعتي قم مهندسي پليمر گرايش پليمر
- 10 روزانه 20680  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش پليمر
روزانه 20681  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش پليمر 5 -
- 10 روزانه 20682  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش پليمر

بيو -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 
 روزانه 20683  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمر 10 - پليمري هاي متريال

صنايع  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 
 روزانه 20684  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمر 15 - پليمر

مهندسي  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 
 روزانه 20685  دانشگاه بناب مهندسي پليمر گرايش نانوفناوري 8 - علوم و تكنولوژي پليمر

روزانه 20686  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانوفناوري 3 -
مهندسي مواد مركب 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20687  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 20688  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد مركب 3 - انتهاي دفترچه

نوبت دوم 20689  دانشگاه اراك مهندسي پليمر گرايش پليمر 8 -
علوم و  -مهندسي پليمر  پذيرش با عنوان
محل تحصيل دانشكده  -تكنولوژي پليمر 

 شيمي
 نوبت دوم 20690  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش پليمر 4 -

نوبت دوم 20691  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمر 5 -
نوبت دوم 20692  دانشگاه تهران مهندسي پليمر گرايش پليمر 5 -
نوبت دوم 20693  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر گرايش پليمر 7 -

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمر 5 - 
 نوبت دوم 20694  )ماهشهر

- 12 نوبت دوم 20695  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمر
نوبت دوم 20696  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمر 6 -
نوبت دوم 20697  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي پليمر گرايش پليمر 3 -
نوبت دوم 20698  دانشگاه مراغه مهندسي پليمر گرايش پليمر 3 -
نوبت دوم 20699  دانشگاه يزد مهندسي پليمر گرايش پليمر 4 -
نوبت دوم 20700  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش نانوفناوري 3 -

مهندسي مواد مركب 6 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20701  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر
علوم و  -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 

محل تحصيل پرديس  -تكنولوژي پليمر 
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 20702  دانشگاه تبريز مهندسي پليمر گرايش پليمر 7 -

- 15 پرديس خودگردان 20703 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي پليمر گرايش پليمر
پرديس خودگردان 20704  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي پليمر گرايش پليمر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي پليمر  - 1255

روزانه 20705  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 9 -  
روزانه 20706  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -
روزانه 20707  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش پليمريزاسيونمهندسي پليمر  7 -

مهندسي -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر 
 روزانه 20708  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 8 - پليمريزاسيون هاي فرايند

نوبت دوم 20709  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 3 -
نوبت دوم 20710  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش پليمريزاسيون 4 -

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

  - 10 روزانه 20711  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 - دريايي هاي سازه پذيرش با عنوان مهندسي

 روزانه 20712  )بندرعباس
روزانه 20713  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 3 -
روزانه 20714  تهران -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 9 -

روزانه 20715  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه 

 روزانه 20716 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه -كشتي 
روزانه 20717 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 20718 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 1 - انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 20719  )شيرازمحل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - انتهاي دفترچه

پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه 
 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -كشتي 

 شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 20720 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 2 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 2 - دريايي هاي پذيرش با عنوان مهندسي سازه
 نوبت دوم 20721  )بندرعباس



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 161 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 20722  تهران –دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 7 -
نوبت دوم 20723  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي معماري كشتي گرايش سازه كشتي 2 -

نوبت دوم 20724  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي گرايش سازه مهندسي دريا 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
پذيرش با عنوان مهندسي دريا گرايش سازه 

 نوبت دوم 20725 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه -كشتي 
نوبت دوم 20726 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  متحرك دريايي هاي مهندسي دريا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

  - 14 مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي روزانه 20727  بوشهر - خليج فارس دانشگاه 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 3 - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 20728  )بندرعباس
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 7 - روزانه 20729  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20730  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 
فقط مخصوص كاركنان پايور نيروي دريايي 

 - ارتش جمهوري اسالمي ايران مي باشد 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 -  روزانه 20731  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 

-پذيرش با عنوان مهندسي دريا 
 روزانه 20732  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي دريا گرايش هيدرومكانيك و جلوبري 8 - هيدروديناميك

معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتيمهندسي  4 - نوبت دوم 20733  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 3 - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 20734  )بندرعباس
هيدرومكانيك كشتيمهندسي معماري كشتي گرايش  6 - نوبت دوم 20735  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

مهندسي معماري كشتي گرايش هيدرومكانيك كشتي 6 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 20736  نوشهر - )ره(دانشگاه علوم دريايي امام خميني 
-پذيرش با عنوان مهندسي دريا 

 نوبت دوم 20737  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار دريا گرايش هيدرومكانيك و جلوبريمهندسي  8 - هيدروديناميك
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي معماري كشتي  - 1256

مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع  6 -  
 دريايي

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 20738  )بندرعباس

مهندسي معماري كشتي گرايش ساخت در صنايع  5 - 
 دريايي

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 20739  )بندرعباس

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257

روزانه 20740  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -  
شرايط در  -بيوتروريسم پذيرش با عنوان 

 روزانه 20741  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست - 7 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
روزانه 20742  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
روزانه 20743  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
روزانه 20744  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
- 13 روزانه 20745  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 12 روزانه 20746  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
روزانه 20747  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -
- 11 روزانه 20748  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
- 15 روزانه 20749  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
روزانه 20750  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي گرايش فناوري

عنوان مدرك فارغ  .دانشكده مهندسي انرژي
 -انرژي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20751  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

دانشكده مهندسي انرژي، عنوان مدرك فارغ 
 -انرژي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20752  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -محيط زيست  -گرايش انرژي

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژِي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 20753  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -

مهمات -پذيرش با عنوان مهندسي تسليحات
 روزانه 20754  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه  -

مهمات -پذيرش با عنوان مهندسي تسليحات
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -

 فقط مرد -دفترچه انتهاي 
 روزانه 20755  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -

روزانه 20756  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 8 -
- 11 روزانه 20757  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
روزانه 20758  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 20759  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 1 - تجديدپذير

- 14 روزانه 20760  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 روزانه 20761  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 15 روزانه 20762  دانشگاه ايالم مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20763  دانشگاه تربيت مدرس جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرايندهاي  6 -

محل تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان (دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 14 - 
 روزانه 20764  )شهر گيالن

- 10 روزانه 20765  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20766  كرمانشاه -دانشگاه رازي  گرايش فرايندهاي جداسازي مهندسي شيمي 5 -
- 14 روزانه 20767  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 12 روزانه 20768  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20769  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  جداسازي مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي 8 -
- 20 روزانه 20770  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20771  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 9 -
روزانه 20772  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 6 -
روزانه 20773  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 9 -
- 20 روزانه 20774  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 روزانه 20775  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 162 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 16 روزانه 20776  كرمانشاهدانشگاه صنعتي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 11 روزانه 20777  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 10 روزانه 20778  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 11 روزانه 20779  فردوسي مشهددانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20780  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 3 -
- 10 روزانه 20781  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 14 روزانه 20782  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 12 روزانه 20783  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
روزانه 20784  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 4 -
روزانه 20785  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تجديدپذير 

 فناوريهاي نوين
 روزانه 20786  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 
محل تحصيل  -محور  آموزش -تجديدپذير 

 دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
 روزانه 20787  اصفهاندانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -

روزانه 20788  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 7 -
روزانه 20789  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -گرايش تكنولوژي انرژي 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 20790  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -

- 15 روزانه 20791  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش 

دانشجويان اين گرايش دروس  - داروسازي 
رشته مهندسي داروسازي را گذرانده و 

مهندسي شيمي عنوان مدرك فارغ التحصيلي 
 گرايش داروسازي درج ميگردد

 روزانه 20792  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 4 -

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 20793  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20794  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 -
- 14 روزانه 20795  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 16 روزانه 20796  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 12 روزانه 20797  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20798  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 8 -

20 - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه 20799  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20800  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 9 -
روزانه 20801  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -
روزانه 20802  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
روزانه 20803  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 4 -
- 14 روزانه 20804  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  شيمي گرايش طراحي فرايندمهندسي 
روزانه 20805  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -

12 - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه 20806  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20807  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 20808  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 1 - انتهاي دفترچه

روزانه 20809  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 9 -
- 16 روزانه 20810  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20811  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 4 -
روزانه 20812  دانشگاه كاشان فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي  3 -

پذيرش با عنوان مهندسي شيمي بدون 
 روزانه 20813  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 9 - گرايش

روزانه 20814  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
- 14 روزانه 20815  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
- 20 روزانه 20816  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

12 - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي روزانه 20817  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
روزانه 20818  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي  4 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 20819  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 1 - تجديدپذير

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 2 -

 روزانه 20820  دانشگاه تهران كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 10 - 
 روزانه 20821  دانشگاه شيراز كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 10 - 
 روزانه 20822  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 6 - 
 روزانه 20823  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 4 - 
 روزانه 20824  دانشگاه فردوسي مشهد كنترل

روزانه 20825  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 6 -
روزانه 20826  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل  -گرايش انرژي و محيط زيست 
 تحصيل دانشكده محيط زيست

 روزانه 20827  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 -

روزانه 20828  دانشگاه تهران شيمي گرايش محيط زيستمهندسي  6 -
روزانه 20829  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
روزانه 20830  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -
روزانه 20831  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 -
- 20 روزانه 20832  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
روزانه 20833  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
روزانه 20834  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
روزانه 20835  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 9 -
روزانه 20836  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 20837  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 - تجديدپذير
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 20838  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز 4 -
- 10 روزانه 20839  دانشگاه شيراز گرايش فراوري و انتقال گازمهندسي شيمي 
- 12 روزانه 20840  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
روزانه 20841  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز 6 -
روزانه 20842  بوشهر - خليج فارس دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 4 -

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 7 - 
 روزانه 20843  )ماهشهر

روزانه 20844  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 3 -
روزانه 20845  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  غذاييمهندسي شيمي گرايش صنايع  4 -
روزانه 20846  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 4 -
روزانه 20847  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
روزانه 20848  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني 8 -
روزانه 20849  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني 2 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 روزانه 20850  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 1 -

روزانه 20851  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 7 -
- 12 روزانه 20852  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
روزانه 20853  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 1 -
روزانه 20854  دانشگاه فردوسي مشهد فناوريمهندسي شيمي گرايش نانو  8 -

نانو مهندسي  -پذيرش با عنوان فتاوري نانو
 روزانه 20855  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 5 - شيمي

روزانه 20856  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 3 -
روزانه 20857  دانشگاه اصفهان پليمر مهندسي شيمي گرايش 4 -
روزانه 20858  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
روزانه 20859  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
روزانه 20860  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
روزانه 20861  دانشگاه شيراز پليمرمهندسي شيمي گرايش  9 -
- 11 روزانه 20862  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر
- 10 روزانه 20863  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش پليمر
روزانه 20864  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
روزانه 20865  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
روزانه 20866  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
روزانه 20867  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -
- 12 روزانه 20868  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده
روزانه 20869  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 8 -
- 11 روزانه 20870  دانشگاه صنعتي اصفهان انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده
روزانه 20871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
- 12 روزانه 20872  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده
روزانه 20873  رشت -دانشگاه گيالن  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 6 -
روزانه 20874  دانشگاه تربيت مدرس )بيومديكال(مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي  9 -

زيست  -عنوان مهندسي شيميپذيرش با 
 روزانه 20875  دانشگاه تربيت مدرس )بيومديكال(مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي  9 - پزشكي

زيست  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -پزشكي 

 فنون نوين
 روزانه 20876  دانشگاه تهران )بيومديكال(مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي  5 -

روزانه 20877  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  )بيومديكال(مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي  7 -
اي هستهمهندسي  4 - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت روزانه 20878  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

اي هستهمهندسي  3 - پذيرش با عنوان گرايش راكتور روزانه 20879  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
راكتور - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  5 - روزانه 20880  دانشگاه شيراز
راكتور  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و  -
 فيزيك

 روزانه 20881  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -
گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

با ضوابط دانشكده مهندسي  - چرخه سوخت 
انرژي،مدرك فارغ التحصيلي مهندسي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -اي  هسته
 انرژي

 روزانه 20882  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  7 -

نوبت دوم 20883  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -
نوبت دوم 20884  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -
نوبت دوم 20885  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -
نوبت دوم 20886  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 6 -
نوبت دوم 20887  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 3 -
نوبت دوم 20888  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 4 -
نوبت دوم 20889  صنعتي بابل دانشگاه مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -
نوبت دوم 20890  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 7 -

 –پذيرش با عنوان مهندسي تسليحات 
فقط مرد /شرايط در انتهاي دفترچه/مهمات  نوبت دوم 20891  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -

نوبت دوم 20892  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 2 -
نوبت دوم 20893  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 نوبت دوم 20894  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست مهندسي 1 - تجديدپذير

- 13 نوبت دوم 20895  دانشگاه اراك مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
نوبت دوم 20896  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 5 -
نوبت دوم 20897  دانشگاه تربيت مدرس فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  5 -

محل تحصيل دانشكده فني كاسپين رضوان (دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 10 - 
 نوبت دوم 20898  )شهر گيالن

نوبت دوم 20899  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 3 -
نوبت دوم 20900  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 6 -
نوبت دوم 20901  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 3 -
نوبت دوم 20902  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 7 -
نوبت دوم 20903  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 7 -
نوبت دوم 20904  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 5 -
نوبت دوم 20905  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 6 -
نوبت دوم 20906  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي  8 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 20907  تهران –دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش فرايندهاي جداسازي مهندسي شيمي 6 -
نوبت دوم 20908  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 8 -
نوبت دوم 20909  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 8 -
نوبت دوم 20910  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 1 -
نوبت دوم 20911  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 4 -
نوبت دوم 20912  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي - 3
نوبت دوم 20913  دانشگاه ياسوج فرايندهاي جداسازيمهندسي شيمي گرايش  4 -
نوبت دوم 20914  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -تجديدپذير 

 فناوريهاي نوين
 نوبت دوم 20915  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -

نوبت دوم 20916  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 -
نوبت دوم 20917  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -گرايش تكنولوژي انرژي 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 20918  دانشگاه تهران شيمي گرايش طراحي فرايندمهندسي  2 -

- 10 نوبت دوم 20919  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 

دانشجويان اين گرايش دروس  - داروسازي 
رشته مهندسي داروسازي را گذرانده و 

مهندسي شيمي عنوان مدرك فارغ التحصيلي 
 گرايش داروسازي درج ميگردد

 نوبت دوم 20920  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -

نوبت دوم 20921  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -
نوبت دوم 20922  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
نوبت دوم 20923  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -
نوبت دوم 20924  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 7 -
نوبت دوم 20925  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
نوبت دوم 20926  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  طراحي فرايند مهندسي شيمي گرايش 2 -
نوبت دوم 20927  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -
نوبت دوم 20928  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 4 -
نوبت دوم 20929  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فرايند مهندسي شيمي گرايش طراحي 6 -

نوبت دوم 20930  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 20931  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
نوبت دوم 20932  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش طراحي فرايند مهندسي شيمي 4 -
نوبت دوم 20933  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -
نوبت دوم 20934  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 1 -
نوبت دوم 20935  رشت - دانشگاه گيالن مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 -
نوبت دوم 20936  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 6 -
نوبت دوم 20937  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 8 -

نوبت دوم 20938  دانشگاه ياسوج فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي  4 - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي

 نوبت دوم 20939  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 1 - تجديدپذير
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 
 دانشكده علوم و فنون نوين

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 1 -
 نوبت دوم 20940  دانشگاه تهران كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 2 - 
 نوبت دوم 20941  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كنترل

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 2 - 
 نوبت دوم 20942  دانشگاه فردوسي مشهد كنترل

نوبت دوم 20943  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -
نوبت دوم 20944  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
نوبت دوم 20945  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 3 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل  -گرايش انرژي و محيط زيست 
 تحصيل دانشكده محيط زيست

 نوبت دوم 20946  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 -

نوبت دوم 20947  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 7 -
نوبت دوم 20948  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  محيط زيستمهندسي شيمي گرايش  3 -
نوبت دوم 20949  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 8 -
نوبت دوم 20950  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 -
نوبت دوم 20951  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 5 -

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 نوبت دوم 20952  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - تجديدپذير

نوبت دوم 20953  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز 2 -
نوبت دوم 20954  دانشگاه فردوسي مشهد انتقال گازمهندسي شيمي گرايش فراوري و  4 -
نوبت دوم 20955  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 2 -

محل تحصيل پرديس بندر (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 5 - 
 نوبت دوم 20956  )ماهشهر

نوبت دوم 20957  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي گرايش صنايع غذاييمهندسي  2 -
نوبت دوم 20958  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -
نوبت دوم 20959  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 2 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 نوبت دوم 20960  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 1 -

نوبت دوم 20961  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 3 -
نوبت دوم 20962  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 1 -
نوبت دوم 20963  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 6 -

نانو مهندسي  -پذيرش با عنوان فناوري نانو
 نوبت دوم 20964  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش نانو فنّاوري 2 - شيمي

نوبت دوم 20965  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
نوبت دوم 20966  دانشگاه تبريز شيمي گرايش پليمرمهندسي  2 -
نوبت دوم 20967  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش پليمر 5 -
نوبت دوم 20968  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش پليمر 6 -
نوبت دوم 20969  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
نوبت دوم 20970  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 -



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 165 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 20971  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
نوبت دوم 20972  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي شيمي گرايش پليمر 2 -
نوبت دوم 20973  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 3 -
نوبت دوم 20974  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 7 -
نوبت دوم 20975  دانشگاه صنعتي اصفهان انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 6 -
نوبت دوم 20976  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 4 -
نوبت دوم 20977  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 5 -
نوبت دوم 20978  رشت -دانشگاه گيالن  انتقال هاي مهندسي شيمي گرايش پديده 2 -

زيست  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -پزشكي 

 فنون نوين
 نوبت دوم 20979  دانشگاه تهران )بيومديكال(مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي  3 -

اي هستهمهندسي  1 - پذيرش با عنوان گرايش راكتور نوبت دوم 20980  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي هستهمهندسي  1 - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت نوبت دوم 20981  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

40 - محور آموزش مجازي 20982  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
40 - محور آموزش مجازي 20983  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
40 - محور آموزش مجازي 20984  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
30 - محور آموزش مجازي 20985  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش مجازي 20986  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش مجازي 20987  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش مجازي 20988  دانشگاه كاشان فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي 
30 - محور آموزش مجازي 20989  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
40 - محور آموزش مجازي 20990  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر

پرديس خودگردان 20991  دانشگاه تربيت مدرس ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيمي گرايش  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20992  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 11 پرديس خودگردان 20993  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
پرديس خودگردان 20994  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20995  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 12 - 
پرديس خودگردان 20996  )خودگردان در چابهار

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 20997  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
پرديس خودگردان 20998  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 20999  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  شيمي گرايش فرايندهاي جداسازيمهندسي  15 - 
پرديس خودگردان 21000  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  21001  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
پرديس خودگردان 21002  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 3 -

پرديس خودگردان 21003  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21004  دانشگاه تربيت مدرس فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 15 پرديس خودگردان 21005 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش 

دانشجويان اين گرايش دروس  - داروسازي 
گذرانده و رشته مهندسي داروسازي را 

عنوان مدرك فارغ التحصيلي مهندسي شيمي 
 گرايش داروسازي درج ميگردد

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 4 -
پرديس خودگردان 21006  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

پرديس خودگردان 21007  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  شيمي گرايش طراحي فرايندمهندسي  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21008  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

تحصيل پرديس محل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 12 - 
پرديس خودگردان 21009  )خودگردان در چابهار

محل  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 
پرديس خودگردان 21010  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21011  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي 

پرديس خودگردان 21012  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21013  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  فرايندمهندسي شيمي گرايش طراحي 

پرديس خودگردان 21014  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 3 -
پرديس خودگردان 21015  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21016  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 2 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
- 15 پرديس خودگردان 21017 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21018  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21019  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي شيمي گرايش فراوري و انتقال گاز
پرديس خودگردان 21020  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  غذاييمهندسي شيمي گرايش صنايع  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21021  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
پرديس خودگردان 21022  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21023  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي گرايش پليمر 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21024  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش پليمر 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21025  دانشگاه كاشان پليمرمهندسي شيمي گرايش  4 -
راكتور  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرديس خودگردان 21026  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  4 -
- 10 پيام نور 21027  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

شبيه سازي و  ،مهندسي شيمي گرايش مدل سازي 10 - 
 پيام نور 21028  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  كنترل

- 10 پيام نور 21029  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست
- 10 پيام نور 21030  تهران شمال -پيام نور استان تهران دانشگاه  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
- 10 پيام نور 21031  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي شيمي گرايش پليمر
- 20 غيرانتفاعي 21032  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 21033  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 9 - انرژي هاي سيستمگرايش 

- 20 غيرانتفاعي 21034  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي 21035  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  جداسازيمهندسي شيمي گرايش فرايندهاي 
- 20 غيرانتفاعي 21036  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي 21037  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي 21038  بوشهر - خرد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي 21039  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
- 20 غيرانتفاعي 21040  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي شيمي  - 1257  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 21041  محمودآباد –كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 21042  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش محيط زيست 20 - انرژي هاي سيستمگرايش 

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 21043  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 9 - گرايش تكنولوژي انرژي

- 20 غيرانتفاعي 21044  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي
- 20 غيرانتفاعي 21045  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
- 20 غيرانتفاعي 21046  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 20 غيرانتفاعي 21047  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري
- 20 غيرانتفاعي 21048  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش پليمر
- 20 غيرانتفاعي 21049  بوشهر - خرد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش پليمر

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21050  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21051  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21052  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21053  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21054  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  طراحي فرايندمهندسي شيمي گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21055  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21056  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21057  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي گرايش پليمر

 )1كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

  - 13 روزانه 21058  دانشگاه اروميه ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21059  دانشگاه اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 3 -

21 - فقط زن روزانه 21060  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 10 روزانه 21061  دانشگاه بجنورد ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21062  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -
روزانه 21063  دانشگاه تربيت مدرس ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 روزانه 21064  دانشگاه تربيت مدرس ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 - تكنولوژي اطالعات هاي سيستمگرايش 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 روزانه 21065  دانشگاه تربيت مدرس ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 - اي شبكه هاي سامانهگرايش 

روزانه 21066  دانشگاه تفرش ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 7 -
روزانه 21067  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -
- 14 روزانه 21068  دانشگاه تهران ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21069  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 8 -
- 13 روزانه 21070  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  ها گرايش بهينه سازي سيستممهندسي صنايع 
- 10 روزانه 21071  دانشگاه سمنان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 10 روزانه 21072  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

14 - دفترچهشرايط در انتهاي  روزانه 21073  تهران - دانشگاه شاهد  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21074  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 8 -
- 14 روزانه 21075  دانشگاه صنعتي اروميه ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 11 روزانه 21076  دانشگاه صنعتي اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 9 - 
 روزانه 21077  )گرمسار

روزانه 21078  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 -
روزانه 21079  دانشگاه صنعتي بابل ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 9 -
- 17 روزانه 21080  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 19 روزانه 21081  تهران -صنعتي شريف دانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21082  دانشگاه صنعتي شيراز ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 6 -
روزانه 21083  دانشگاه صنعتي قم ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 6 -

پذيرش با عنوان مهندسي حمل و نقل ريلي 
 روزانه 21084  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 15 - آهنمحل تحصيل دانشكده مهندسي راه  -

- 24 روزانه 21085  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 11 روزانه 21086  دانشگاه فردوسي مشهد ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

18 - فقط زن روزانه 21087  دانشگاه قم ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
18 - فقط مرد روزانه 21088  دانشگاه قم ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

- 18 روزانه 21089  سنندج -دانشگاه كردستان  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 12 روزانه 21090  دانشگاه يزد ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
روزانه 21091  دانشگاه تربيت مدرس سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  7 -
روزانه 21092  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 -

 پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش
 روزانه 21093  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 روزانه 21094  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 13 - مديريت مهندسي
مهندسي صنايع گرايش پذيرش با عنوان 
 روزانه 21095  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 3 - مديريت مهندسي

روزانه 21096  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 4 -
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 روزانه 21097  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 12 - مديريت مهندسي
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

شرايط در انتهاي  - مديريت مهندسي 
 دفترچه

 روزانه 21098  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
شرايط در انتهاي  - مديريت مهندسي 

 دفترچه
 روزانه 21099 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 12 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
ويژه شاغلين نيروهاي  - مديريت مهندسي 

 شرايط در انتهاي دفترچه -مسلح 
 روزانه 21100  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 5 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
ويژه شاغلين نيروهاي  - مديريت مهندسي 

 انتهاي دفترچهشرايط در  -مسلح 
 روزانه 21101 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 4 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 روزانه 21102  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 16 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 روزانه 21103  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 11 - مديريت مهندسي
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 )1كد ضريب ( صنايعمهندسي  - 1259  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 21104  دانشگاه اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 2 -

نوبت دوم 21105  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 9 - فقط زن
نوبت دوم 21106  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ها گرايش بهينه سازي سيستم مهندسي صنايع 3 -
نوبت دوم 21107  دانشگاه تربيت مدرس ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 نوبت دوم 21108  دانشگاه تربيت مدرس ها سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه سازي  4 - تكنولوژي اطالعات هاي سيستمگرايش 

نوبت دوم 21109  دانشگاه تهران ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 6 -
نوبت دوم 21110  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 -
نوبت دوم 21111  )محل تحصيل دانشكده فني فومن گيالن(دانشگاه تهران  ها سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه سازي  4 -
نوبت دوم 21112  دانشگاه سمنان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 -
نوبت دوم 21113  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -

نوبت دوم 21114  تهران - دانشگاه شاهد  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 6 - انتهاي دفترچهشرايط در 
نوبت دوم 21115  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 7 -
دوم نوبت 21116  دانشگاه صنعتي اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 4 -

نوبت دوم 21117  دانشگاه صنعتي اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 3 - محور آموزش
نوبت دوم 21118  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 3 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 6 - 
 نوبت دوم 21119  )گرمسار

نوبت دوم 21120  دانشگاه صنعتي بابل ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -
نوبت دوم 21121  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 9 -

نوبت دوم 21122  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ها صنايع گرايش بهينه سازي سيستممهندسي  8 - محور آموزش
نوبت دوم 21123  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 8 -
نوبت دوم 21124  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -
نوبت دوم 21125  دانشگاه فردوسي مشهد ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 7 -
نوبت دوم 21126  دانشگاه يزد ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -
نوبت دوم 21127  دانشگاه تربيت مدرس سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 -
نوبت دوم 21128  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 نوبت دوم 21129  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 نوبت دوم 21130  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 3 - مهندسيمديريت 

نوبت دوم 21131  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 3 -
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

انتهاي شرايط در  - مديريت مهندسي 
 دفترچه

 نوبت دوم 21132 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 12 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
شرايط در انتهاي  - مديريت مهندسي 

 دفترچه 
 نوبت دوم 21133  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 15 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 نوبت دوم 21134  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 3 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 نوبت دوم 21135  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 5 - مديريت مهندسي

40 - محل تحصيل تهران -محور  آموزش مجازي 21136  دانشگاه خوارزمي ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
40 - محور آموزش مجازي 21137  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
 مجازي 21138  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 30 - محور آموزش -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 مجازي 21139  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي صنايع  40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 مجازي 21140  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21141  دانشگاه اروميه ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 15 پرديس خودگردان 21142 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 - 
پرديس خودگردان 21143  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 13 پرديس خودگردان 21144  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21145  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها صنايع گرايش بهينه سازي سيستممهندسي 

14 - شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 21146  تهران - دانشگاه شاهد  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21147  دانشگاه صنعتي اروميه ها بهينه سازي سيستممهندسي صنايع گرايش 

- 11 پرديس خودگردان 21148  دانشگاه صنعتي اصفهان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
پرديس خودگردان 21149  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21150  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

- 18 پرديس خودگردان 21151  سنندج -دانشگاه كردستان  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
پرديس خودگردان 21152  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
پرديس خودگردان 21153  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 13 - مديريت مهندسي 

پرديس خودگردان 21154  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي صنايع  15 - مديريت مهندسي
پرديس خودگردان 21155  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
پرديس خودگردان 21156  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 16 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
پرديس خودگردان 21157  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 11 - مديريت مهندسي

مدرك بصورت مشترك با دانشگاه 
ENSAM  شرايط در انتهاي  -فرانسه

محل تحصيل پرديس  -دفترچه 
 فني هاي دانشكده

 مشترك 21158  دانشگاه تهران ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 5 -

15 - محور آموزش پيام نور 21159  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 10 پيام نور 21160  تهران شمال -پيام نور استان تهران دانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

10 - محور آموزش پيام نور 21161  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
15 - محور آموزش پيام نور 21162  كيش المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 پيام نور 21163  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 15 - محور آموزش - مديريت مهندسي 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 پيام نور 21164  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 - مهندسيمديريت 
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 اول دوم
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 پيام نور 21165  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 - محور آموزش - مديريت مهندسي 
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 پيام نور 21166  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي  10 - مديريت مهندسي
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 پيام نور 21167  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 10 - محور آموزش - مديريت مهندسي 
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 مجازي پيام نور 21168  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 21169  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21170  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21171  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21172  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  ها سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه سازي 
- 20 غيرانتفاعي 21173  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21174  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21175  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21176  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

15 - فقط مرد غيرانتفاعي 21177  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
15 - فقط زن غيرانتفاعي 21178  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

- 20 غيرانتفاعي 21179  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21180  يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21181  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21182  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  ها سازي سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه 
- 20 غيرانتفاعي 21183  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21184  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21185  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21186  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21187  علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21188  ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21189  )قزوين -محل تحصيل واحد مركزي ( كار غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21190  البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21191  قزوين -كوثر غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21192  رشت -كوشيار  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21193  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 20 - صنايع

- 20 غيرانتفاعي 21194  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21195  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21196  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
- 20 غيرانتفاعي 21197  البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيموسسه  سالمت هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21198  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

صنايع گرايش پذيرش با عنوان مهندسي 
 غيرانتفاعي 21199  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21200  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21201  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21202  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

- 20 غيرانتفاعي 21203  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

شرايط در انتهاي  - مديريت مهندسي 
 دفترچه

 غيرانتفاعي 21204  مديريت صنعتي غيرانتفاعيسازمان  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 15 -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21205  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي
مهندسي صنايع گرايش پذيرش با عنوان 
 غيرانتفاعي 21206  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21207  تبريز -الغدير غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21208  يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21209  رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيموسسه  مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي صنايع گرايش  20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21210  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي
مهندسي صنايع گرايش پذيرش با عنوان 
 غيرانتفاعي 21211  ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21212  البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
 غيرانتفاعي 21213  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 20 - مديريت مهندسي

40 - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي 21214  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

مجازي غيرانتفاعي 21215  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21216  دانشگاه خوارزمي ها صنايع گرايش بهينه سازي سيستممهندسي 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21217  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم

پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
شاغلين ويژه مجازي 21218  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم 30 - محور آموزش -

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
شاغلين ويژه مجازي 21219  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
شاغلين ويژه مجازي 21220  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري 40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 
شاغلين ويژه مجازي 21221  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت نوآوري و فنّاوريمهندسي صنايع گرايش  40 - محور آموزش - مديريت مهندسي 
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 -   روزانه 21222  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
كالن  هاي سيستمپذيرش با عنوان مدلسازي 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  9 - گرايش تحقيق در عمليات  روزانه 21223  دانشگاه تربيت مدرس

كالن  هاي سيستمپذيرش با عنوان مدلسازي 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  9 - اقتصادي هاي سيستمريزي  برنامهگرايش   روزانه 21224  دانشگاه تربيت مدرس

 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
اجتماعي گرايش تحقيق در  -اقتصادي 
 عمليات

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  6 -  روزانه 21225  دانشگاه تهران

 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
ريزي  برنامهاجتماعي گرايش  -اقتصادي 
 انرژي هاي سيستم

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  6 -  روزانه 21226  دانشگاه تهران

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  روزانه 21227  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان انرژي 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - تهران  روزانه 21228  دانشگاه خوارزمي
 هاي سيستمريزي  برنامهپذيرش با عنوان 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - محل تحصيل تهران -اقتصادي   روزانه 21229  دانشگاه خوارزمي
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان حمل و نقل 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - تهران  روزانه 21230  دانشگاه خوارزمي
محل  - پذيرش با عنوان تحقيق در عمليات 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - تحصيل تهران  روزانه 21231  دانشگاه خوارزمي
- 13 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  روزانه 21232  دانشگاه صنعتي اروميه
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  7 - روزانه 21233  دانشگاه صنعتي اصفهان
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  4 - روزانه 21234  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 - روزانه 21235  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- 12 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  روزانه 21236  تهران -صنعتي شريف  دانشگاه

 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل  -اقتصادي اجتماعي گرايش اقتصاد 
 تحصيل دانشكده مديريت و اقتصاد

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  8 -  روزانه 21237  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  8 -  محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 روزانه 21238  )واحدشهرستان نور

- 18 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  روزانه 21239  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  12 - پيشرفت  روزانه 21240  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  9 - روزانه 21241  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 
- 11 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  روزانه 21242  دانشگاه يزد

حمل و ريزي  برنامهپذيرش با عنوان گرايش 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  6 - نقل  روزانه 21243  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشموسسه عالي 

ريزي  برنامهپذيرش با عنوان گرايش 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  6 - انرژي هاي سيستم  روزانه 21244  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشموسسه عالي 

ريزي  برنامهپذيرش با عنوان گرايش 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  12 - اقتصادي هاي سيستم  روزانه 21245  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشموسسه عالي 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - نوبت دوم 21246  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
كالن  هاي سيستمپذيرش با عنوان مدلسازي 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 - اقتصادي هاي سيستمريزي  برنامهگرايش   نوبت دوم 21247  دانشگاه تربيت مدرس
كالن  هاي سيستمپذيرش با عنوان مدلسازي 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 - گرايش تحقيق در عمليات  نوبت دوم 21248  دانشگاه تربيت مدرس
 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

ريزي  برنامهاجتماعي گرايش  -اقتصادي 
 انرژي هاي سيستم

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  4 -  نوبت دوم 21249  تهراندانشگاه 

 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
اجتماعي گرايش تحقيق در  -اقتصادي 
 عمليات

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  4 -  نوبت دوم 21250  دانشگاه تهران

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - دومنوبت  21251  دانشگاه صنعتي اصفهان
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - محور آموزش نوبت دوم 21252  دانشگاه صنعتي اصفهان

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - نوبت دوم 21253  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - نوبت دوم 21254  تهران - صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  2 - محور آموزش نوبت دوم 21255  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل  -اقتصادي اجتماعي گرايش اقتصاد 
 تحصيل دانشكده مديريت و اقتصاد

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  1 -  نوبت دوم 21256  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  2 - نوبت دوم 21257  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  4 - نوبت دوم 21258  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  8 -  محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 
 نوبت دوم 21259  )واحدشهرستان نور

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  2 - پيشرفت  نوبت دوم 21260  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  6 - نوبت دوم 21261  بهشهر -دانشگاه علم و فناوري مازندران 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 - نوبت دوم 21262  دانشگاه يزد

40 - محور آموزش اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  مجازي 21263  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان انرژي 

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - پرديس خودگردان در تهران پرديس خودگردان 21264  دانشگاه خوارزمي
 هاي سيستمريزي  برنامهپذيرش با عنوان 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -اقتصادي 
 در تهران

اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - پرديس خودگردان 21265  دانشگاه خوارزمي

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان حمل و نقل 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - خودگردان در تهرانپرديس  پرديس خودگردان 21266  دانشگاه خوارزمي

محل  - پذيرش با عنوان تحقيق در عمليات 
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  15 - تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردانپرديس  21267  دانشگاه خوارزمي

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  پرديس خودگردان 21268  دانشگاه صنعتي اروميه
اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21269  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
30 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  پرديس خودگردان 21270  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

15 - محور آموزش اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  پيام نور 21271  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
- 10 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  پيام نور 21272  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 

10 - محور آموزش اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  نور پيام 21273  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران 
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21274  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان
- 15 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21275  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21276  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21277  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21278  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21279  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21280  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه 
- 15 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21281  تبريز -الغدير غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21282  رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21283  قزوين -رجا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21284  شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21285  ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اقتصادي اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  غيرانتفاعي 21286  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه 

 )3كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259
 -پذيرش با عنوان مهندسي آينده پژوهي 

 روزانه 21287  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 6 -  محل تحصيل دانشكده مديريت
محل تحصيل دانشكده مديريت علم و 

 روزانه 21288  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 6 - فناوري
 -پذيرش با عنوان مهندسي آينده پژوهي 

 نوبت دوم 21289  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت
محل تحصيل دانشكده مديريت علم و 

 نوبت دوم 21290  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 4 - فناوري
- 20 غيرانتفاعي 21291  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

15 - فقط زن غيرانتفاعي 21292  قم -طلوع مهر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي
15 - فقط مرد غيرانتفاعي 21293  قم -طلوع مهر  غيرانتفاعيموسسه  پژوهيمهندسي صنايع گرايش آينده 

 )4كد ضريب (مهندسي صنايع  - 1259

  - 10 روزانه 21294  دانشگاه تربيت مدرس مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
12 - محل تحصيل تهران روزانه 21295  دانشگاه خوارزمي مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 

روزانه 21296  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  4 -
روزانه 21297  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  5 -
روزانه 21298  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين 6 -

15 - فقط مرد -در انتهاي دفترچه شرايط  روزانه 21299  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 13 روزانه 21300  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
روزانه 21301  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  تامينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره  4 -
- 12 روزانه 21302  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
روزانه 21303  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين 9 -

مديريت  - پذيرش با عنوان مهندسي صنايع
 روزانه 21304  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 6 - پروژه گرايش مهندسي نقت و گاز

روزانه 21305  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 7 -
روزانه 21306  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 -
- 10 نوبت دوم 21307  دانشگاه تربيت مدرس مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
نوبت دوم 21308  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 -
نوبت دوم 21309  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  2 -

نوبت دوم 21310  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - محور آموزش
نوبت دوم 21311  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين 4 -
نوبت دوم 21312  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين 3 -

مديريت  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
 نوبت دوم 21313  دانشگاه تهران مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 4 - پروژه گرايش مهندسي نقت و گاز

نوبت دوم 21314  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 -
40 - محور آموزش مجازي 21315  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
40 - محور آموزش مجازي 21316  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
40 - محل تحصيل تهران -محور  آموزش مجازي 21317  دانشگاه خوارزمي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامينمهندسي 

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران پرديس خودگردان 21318  دانشگاه خوارزمي مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
پرديس خودگردان 21319  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 13 پرديس خودگردان 21320  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
پرديس خودگردان 21321  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21322  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين

مديريت  -پذيرش با عنوان مهندسي صنايع 
پرديس خودگردان 21323 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  گرايش مديريت پروژه مهندسي صنايع 15 - پروژه گرايش مهندسي نقت و گاز

پرديس خودگردان 21324  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 15 غيرانتفاعي 21325  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21326  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21327  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21328  مشهد -اسرار  غيرانتفاعيموسسه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21329  قزوين -رجا  غيرانتفاعيموسسه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21330  رشت -كوشيار  غيرانتفاعيموسسه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 

پذيرش با عنوان مهندسي صنايع مهندسي 
 غيرانتفاعي 21331  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش  20 - مالي

- 15 غيرانتفاعي 21332  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21333  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21334  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21335  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21336  البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21337  رشت -كوشيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
- 20 غيرانتفاعي 21338  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه
- 20 غيرانتفاعي 21339  شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه
- 20 غيرانتفاعي 21340  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه
- 20 غيرانتفاعي 21341  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه

40 - محور آموزش غيرانتفاعيمجازي  21342  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21343  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مالي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21344  دانشگاه خوارزمي مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
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 )1كد ضريب (طبيعي مديريت در سوانح  -  1262

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
مديريت در سوانح طبيعي 8 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست روزانه 21345  دانشگاه تهران

- 10 مديريت در سوانح طبيعي روزانه 21346  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت در سوانح طبيعي 7 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست نوبت دوم 21347  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس زيرآب (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت در سوانح طبيعي 10 - 
 نوبت دوم 21348  )در مازندران

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  طبيعيمديريت در سوانح  8 - 
پرديس خودگردان 21349  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت در سوانح طبيعي پرديس خودگردان 21350  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 )1كد ضريب (مهندسي نقشه برداري  -  1263

روزانه 21351  دانشگاه تفرش مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 6 -  
 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 

 روزانه 21352  دانشگاه تهران مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 7 - فتوگرامتري
روزانه 21353  تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 7 -
روزانه 21354  دانشگاه اصفهان ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 5 -
روزانه 21355  دانشگاه تبريز ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 5 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه 21356  دانشگاه تهران ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 6 - ودزي گرايش هيدروگرافيئژ

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه 21357  دانشگاه تهران ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 6 - ودزيئژ

روزانه 21358  دانشگاه زنجان ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 6 -
روزانه 21359  تهران - نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 9 -
روزانه 21360  دانشگاه اصفهان مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 5 -
روزانه 21361  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 3 -
روزانه 21362  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  دورمهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از  3 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 21363  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 3 - و پرورش آموزشوزارت 

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 روزانه 21364  دانشگاه تهران مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 7 - سنجش از دور

روزانه 21365  دانشگاه شيراز مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 4 -
روزانه 21366  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 7 -

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  3 - 
 روزانه 21367  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  3 - 
 روزانه 21368  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  )GIS(جغرافيايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  3 - و پرورش آموزشوزارت 

 روزانه 21369  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  )GIS(جغرافيايي 
 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  GIS( - 8(اطالعات جغرافيايي  هاي سيستم
 روزانه 21370  دانشگاه تهران )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  13 - 
 روزانه 21371  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  3 - 
 روزانه 21372  دانشگاه فردوسي مشهد )GIS(جغرافيايي 

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم 21373  دانشگاه تهران مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 3 - فتوگرامتري

نوبت دوم 21374  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 7 -
نوبت دوم 21375  دانشگاه اصفهان ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21376  دانشگاه تبريز ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 3 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم 21377  دانشگاه تهران ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 3 - ودزي گرايش هيدروگرافيئژ

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم 21378  دانشگاه تهران ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 3 - ودزيئژ

نوبت دوم 21379  دانشگاه زنجان ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 1 -
نوبت دوم 21380  تهران - خواجه نصير الدين طوسي  دانشگاه صنعتي ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 8 -
نوبت دوم 21381  دانشگاه اصفهان مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 2 -
نوبت دوم 21382  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 3 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
 نوبت دوم 21383  دانشگاه تهران مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 3 - از دور سنجش

نوبت دوم 21384  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 7 -

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  3 - 
 نوبت دوم 21385  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  )GIS(جغرافيايي 

 -پذيرش با عنوان مهندسي نقشه برداري 
اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  GIS( - 4(اطالعات جغرافيايي  هاي سيستم

 نوبت دوم 21386  دانشگاه تهران )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  12 - 
 نوبت دوم 21387  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  2 - 
 نوبت دوم 21388  دانشگاه فردوسي مشهد )GIS(جغرافيايي 

پرديس خودگردان 21389  دانشگاه تبريز ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 20 غيرانتفاعي 21390  بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيموسسه  ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 21391  قم - حكمت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور
- 20 غيرانتفاعي 21392  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21393  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21394  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  )GIS(جغرافيايي 

اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 21395  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  )GIS(جغرافيايي 

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 21396  تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور
اطالعات  هاي سيستممهندسي نقشه برداري گرايش  40 - محور آموزش

شاغلين ويژه مجازي 21397  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  )GIS(جغرافيايي 
 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264

روزانه 21398  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -  
- 20 روزانه 21399  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21400  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 21401  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 2 - محور آموزش

- 12 روزانه 21402  دانشگاه بجنورد مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21403  دانشگاه بناب مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
- 11 روزانه 21404  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه
- 15 روزانه 21405  دانشگاه بيرجند مهندسي عمران گرايش سازه
- 15 روزانه 21406  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 روزانه 21407  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21408  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 21409  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 - و پرورش آموزشوزارت 

- 12 روزانه 21410  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه
پذيرش با عنوان مهندسي ساختمانهاي 

محل تحصيل مركز علوم و  - هوشمند 
 ميان رشته اي هاي فناوري

 روزانه 21411  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

- 11 روزانه 21412  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه
- 15 روزانه 21413  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 21414  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي عمران گرايش سازه
- 10 روزانه 21415  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه
- 11 روزانه 21416  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 روزانه 21417  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش سازه
- 13 روزانه 21418  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21419  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
- 20 روزانه 21420  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه
- 25 روزانه 21421  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه
- 10 روزانه 21422  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه

روزانه 21423  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 15 روزانه 21424  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه
- 18 روزانه 21425  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش سازه
- 13 روزانه 21426  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21427  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
- 15 روزانه 21428  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 روزانه 21429  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 روزانه 21430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 روزانه 21431  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21432  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
- 16 روزانه 21433  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 روزانه 21434  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  عمران گرايش سازهمهندسي 
- 18 روزانه 21435  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه
- 26 روزانه 21436  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
شرايط در انتهاي  -مهندسي مديريت بحران 

 دفترچه
 روزانه 21437  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي عمران گرايش سازه 6 -

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
ويژه شاغلين  -مهندسي مديريت بحران 

ويژه شاغلين نيروهاي  -نيروهاي مسلح 
 شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح 

 روزانه 21438  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر عمران گرايش سازهمهندسي  2 -

- 18 روزانه 21439  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 روزانه 21440  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه

10 - فقط مرد روزانه 21441  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه
10 - فقط زن روزانه 21442  دانشگاه قم مهندسي عمران گرايش سازه

- 12 روزانه 21443  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه
- 13 روزانه 21444  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 روزانه 21445  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21446  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
روزانه 21447  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
- 17 روزانه 21448  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21449  دانشگاه مالير سازهمهندسي عمران گرايش  7 -
- 10 روزانه 21450  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي عمران گرايش سازه
- 19 روزانه 21451  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21452  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
- 26 روزانه 21453  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه
- 16 روزانه 21454  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش سازه
روزانه 21455  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
روزانه 21456  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
- 15 روزانه 21457  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  گرايش زلزله مهندسي عمران
روزانه 21458  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 21459  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش زلزله 12 - و پرورش آموزشوزارت 

- 10 روزانه 21460  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش زلزله
- 10 روزانه 21461  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش زلزله
روزانه 21462  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -
روزانه 21463  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
- 10 روزانه 21464  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله
- 10 روزانه 21465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله
روزانه 21466  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
روزانه 21467  دانشگاه صنعتي اروميه گرايش زلزلهمهندسي عمران  4 -
روزانه 21468  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
روزانه 21469  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
روزانه 21470  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
روزانه 21471  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
روزانه 21472  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
- 14 روزانه 21473  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 12 روزانه 21474  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله
- 18 روزانه 21475  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 21476  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
روزانه 21477  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش زلزله 8 -
روزانه 21478  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
روزانه 21479  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  گرايش زلزلهمهندسي عمران  5 -
روزانه 21480  پژوهشكده ساختمان و مسكن مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
- 20 روزانه 21481  زلزله شناسي و مهندسي زلزله المللي بينپژوهشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله
روزانه 21482  اراك دانشگاه وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 -
روزانه 21483  دانشگاه اروميه وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
روزانه 21484  دانشگاه بجنورد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
- 11 روزانه 21485  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 14 روزانه 21486  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 10 روزانه 21487  دانشگاه تبريز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21488  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
روزانه 21489  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 21490  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 - و پرورش آموزشوزارت 

- 12 روزانه 21491  دانشگاه تربيت مدرس وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 10 روزانه 21492  دانشگاه تفرش وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 11 روزانه 21493  دانشگاه تهران وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 10 روزانه 21494  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 12 روزانه 21495  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 10 روزانه 21496  كرمانشاه -دانشگاه رازي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 14 روزانه 21497  دانشگاه زنجان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21498  دانشگاه سمنان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -

روزانه 21499  تهران - دانشگاه شاهد  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 21500  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
- 10 روزانه 21501  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21502  اهواز -شهيد چمران دانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
روزانه 21503  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 9 -
روزانه 21504  دانشگاه شيراز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 -
روزانه 21505  دانشگاه صنعتي اصفهان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
- 10 روزانه 21506  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 - 
 روزانه 21507  )گرمسار

روزانه 21508  دانشگاه صنعتي بابل وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 9 -
- 10 روزانه 21509  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  وتكنيكئعمران گرايش ژمهندسي 
روزانه 21510  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
- 10 روزانه 21511  دانشگاه صنعتي سيرجان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 12 روزانه 21512  دانشگاه صنعتي شاهرود وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 12 روزانه 21513  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 14 روزانه 21514  دانشگاه صنعتي شيراز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21515  دانشگاه صنعتي قم وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
- 15 روزانه 21516  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  وتكنيكئعمران گرايش ژمهندسي 
روزانه 21517  دانشگاه فردوسي مشهد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
روزانه 21518  دانشگاه فسا وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -

روزانه 21519  دانشگاه قم وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 9 - فقط مرد
روزانه 21520  دانشگاه قم وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 9 - فقط زن

روزانه 21521  گرگان -دانشگاه گلستان  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 -
روزانه 21522  رشت -دانشگاه گيالن  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
روزانه 21523  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 -
- 10 روزانه 21524  دانشگاه مالير وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21525  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
- 10 روزانه 21526  دانشگاه ياسوج وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
روزانه 21527  دانشگاه يزد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
روزانه 21528  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
روزانه 21529  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
- 12 روزانه 21530  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 10 روزانه 21531  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
روزانه 21532  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 8 -
روزانه 21533  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
روزانه 21534  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ترابري مهندسي عمران گرايش راه و 6 -
- 11 روزانه 21535  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
روزانه 21536  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
روزانه 21537  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
روزانه 21538  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
روزانه 21539  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 9 -
روزانه 21540  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 4 -
- 10 روزانه 21541  دانشگاه صنعتي شاهرود عمران گرايش راه و ترابريمهندسي 
روزانه 21542  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
- 15 روزانه 21543  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
روزانه 21544  دانشگاه فردوسي مشهد ترابريمهندسي عمران گرايش راه و  6 -
روزانه 21545  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
- 10 روزانه 21546  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - روزانه 21547  دانشگاه اصفهان

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - محور آموزش روزانه 21548  دانشگاه اصفهان
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب روزانه 21549  دانشگاه بيرجند
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - روزانه 21550  دانشگاه تبريز
عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي  5 - روزانه 21551  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 6 - روزانه 21552  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - روزانه 21553  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - روزانه 21554  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 - روزانه 21555  دانشگاه زابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - روزانه 21556  دانشگاه سمنان
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 اول دوم
- 10 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب روزانه 21557  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 12 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب روزانه 21558  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - محل تحصيل دانشكده مهندسي روزانه 21559  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 11 مديريت منابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و  روزانه 21560  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - روزانه 21561  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 10 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب روزانه 21562  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي  7 - روزانه 21563  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - روزانه 21564  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 6 - روزانه 21565  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 12 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب روزانه 21566  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - روزانه 21567  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 - روزانه 21568  سنندج -كردستان دانشگاه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 7 - روزانه 21569  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 - روزانه 21570  دانشگاه مراغه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 8 - روزانه 21571  ياسوج دانشگاه

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 14 - 
 روزانه 21572  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - 
 روزانه 21573  دانشگاه اروميه هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - 
 روزانه 21574  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - 
 روزانه 21575  دانشگاه تبريز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - 
 روزانه 21576  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - 
 روزانه 21577  دانشگاه تربيت مدرس هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - 
 روزانه 21578  دانشگاه تهران هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - 
 روزانه 21579  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 6 - 
 روزانه 21580  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 5 - 
 روزانه 21581  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 14 - 
 روزانه 21582  دانشگاه زنجان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 12 - 
 روزانه 21583  دانشگاه سمنان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 روزانه 21584  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي

 هاي مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گرايش  10 - 
 روزانه 21585  دانشگاه شهركرد هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - 
 روزانه 21586  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 روزانه 21587  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 5 - تحصيل دانشكده مهندسي محل
 روزانه 21588  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
 روزانه 21589  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي

 هاي عمران گرايش مهندسي آب و سازه مهندسي 8 - 
 روزانه 21590  دانشگاه شيراز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 12 - 
 روزانه 21591  دانشگاه صنعتي اصفهان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - 
 روزانه 21592  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 6 - 
 روزانه 21593  دانشگاه صنعتي بابل هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 روزانه 21594  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - 
 روزانه 21595  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 روزانه 21596  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 روزانه 21597  دانشگاه صنعتي سيرجان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 11 - 
 روزانه 21598  دانشگاه صنعتي شاهرود هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 6 - 
 روزانه 21599  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - 
 روزانه 21600  دانشگاه صنعتي شيراز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - 
 روزانه 21601  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - 
 روزانه 21602  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هيدروليكي

 هاي گرايش مهندسي آب و سازه مهندسي عمران 4 - 
 روزانه 21603  دانشگاه فردوسي مشهد هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - فقط زن
 روزانه 21604  دانشگاه قم هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - فقط مرد
 روزانه 21605  دانشگاه قم هيدروليكي

 هاي عمران گرايش مهندسي آب و سازه مهندسي 5 - 
 روزانه 21606  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - 
 روزانه 21607  دانشگاه مراغه هيدروليكي
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 12 - 
 روزانه 21608  دانشگاه يزد هيدروليكي

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  5 - 
 روزانه 21609  دانشگاه تبريز دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  9 - 
 روزانه 21610  دانشگاه تربيت مدرس دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - 
 روزانه 21611  دانشگاه تهران دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - فقط مرد
 روزانه 21612  )محل تحصيل محمودآباد مازندران(دانشگاه صنعت نفت  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  3 - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل
 دريايي هاي سازه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 21613  )بندرعباس

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  3 - دريايي هاي پذيرش با عنوان مهندسي سازه
 دريايي هاي سازه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 21614  )بندرعباس

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  5 - 
 روزانه 21615  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  7 - 
 روزانه 21616  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  5 - 
 روزانه 21617  دانشگاه صنعتي شاهرود دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  9 - 
 روزانه 21618  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  4 - 
 روزانه 21619  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  12 - فقط مرد
 روزانه 21620  دانشگاه قم دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - 
 روزانه 21621  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - 
 روزانه 21622  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  دريايي هاي سازه

روزانه 21623  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -
- 12 روزانه 21624  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل
روزانه 21625  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
روزانه 21626  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 -
روزانه 21627  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  عمران گرايش حمل و نقلمهندسي  4 -
روزانه 21628  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -
- 14 روزانه 21629  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل
- 15 روزانه 21630  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش حمل و نقلمهندسي عمران 
روزانه 21631  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -
روزانه 21632  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 -
روزانه 21633  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -
روزانه 21634  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 -
روزانه 21635  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 5 -
روزانه 21636  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و  8 -

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 - 
 روزانه 21637  )واحدشهرستان نور

روزانه 21638  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -
روزانه 21639  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -
روزانه 21640  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -
روزانه 21641  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 -

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محل  -زيست گرايش آب و فاضالب  محيط

 فني هاي تحصيل پرديس دانشكده
 روزانه 21642  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل دانشكده  - گرايش منابع آب 

 محيط زيست
 روزانه 21643  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  - گرايش مواد زايد جامد 
 دانشكده محيط زيست

 روزانه 21644  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  -گرايش آلودگي هوا 

 دانشكده محيط زيست
 روزانه 21645  دانشگاه تهران عمران گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي  8 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  -گرايش آب و فاضالب 
 دانشكده محيط زيست

 روزانه 21646  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
تحصيل دانشكده محل  - گرايش سواحل 

 محيط زيست
 روزانه 21647  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محيط زيست گرايش كيفيت منابع آب 

محل تحصيل پرديس  - سطحي و زيرزميني 
 فني هاي دانشكده

 روزانه 21648  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 -

- 12 روزانه 21649  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 12 روزانه 21650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست

روزانه 21651  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش  8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
روزانه 21652  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -
روزانه 21653  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -
روزانه 21654  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -
روزانه 21655  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -
- 10 روزانه 21656  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
روزانه 21657  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 8 -
روزانه 21658  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 -
- 11 روزانه 21659  دانشگاه صنعتي قم مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
روزانه 21660  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 9 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 21661  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 -
روزانه 21662  دانشگاه فسا مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -
- 15 روزانه 21663  كرج -سازمان حفاظت محيط زيست  -دانشكده محيط زيست  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
مهندسي خطوط راه اهن 4 - روزانه 21664  دانشگاه تبريز

18 - دانشكده مهندسي راه آهنمحل تحصيل  مهندسي خطوط راه اهن روزانه 21665  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
روزانه 21666  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر دفاعي هاي پدافند غيرعامل گرايش سازه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 21667  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر دفاعي هاي پدافند غيرعامل گرايش سازه 2 - انتهاي دفترچه 

روزانه 21668  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 21669  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 2 - انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 21670  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش سازه 5 -
نوبت دوم 21671  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 4 -

نوبت دوم 21672  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 1 - محور آموزش
- 10 نوبت دوم 21673  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21674  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
- 14 نوبت دوم 21675  دانشگاه تبريز گرايش سازهمهندسي عمران 
نوبت دوم 21676  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

پذيرش با عنوان مهندسي ساختمانهاي 
محل تحصيل مركز علوم و  - هوشمند 
 ميان رشته اي هاي فناوري

 نوبت دوم 21677  مدرسدانشگاه تربيت  مهندسي عمران گرايش سازه 2 -

نوبت دوم 21678  دانشگاه تفرش مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 21679  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
نوبت دوم 21680  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه 1 -
نوبت دوم 21681  بوشهر - فارس دانشگاه خليج  مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
نوبت دوم 21682  دانشگاه زابل مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
نوبت دوم 21683  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
- 10 نوبت دوم 21684  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21685  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و  مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

نوبت دوم 21686  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي عمران گرايش سازه 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
- 15 نوبت دوم 21687  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21688  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 21689  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
نوبت دوم 21690  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
- 14 نوبت دوم 21691  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21692  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء سازهمهندسي عمران گرايش  2 -
- 16 نوبت دوم 21693  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21694  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
نوبت دوم 21695  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي عمران گرايش سازه 8 -

پذيرش با عنوان پدافند غير عامل گرايش 
شرايط در انتهاي  -مهندسي مديريت بحران 

 دفترچه
 نوبت دوم 21696  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي عمران گرايش سازه 6 -

نوبت دوم 21697  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
نوبت دوم 21698  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
نوبت دوم 21699  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه 6 -
نوبت دوم 21700  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 21701  آباد خرم - لرستان دانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 21702  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
نوبت دوم 21703  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
نوبت دوم 21704  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي عمران گرايش سازه 2 -
- 12 نوبت دوم 21705  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي عمران گرايش سازه
نوبت دوم 21706  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 21707  دانشگاه ياسوج مهندسي عمران گرايش سازه 4 -
نوبت دوم 21708  يزددانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه 7 -
نوبت دوم 21709  دانشگاه اراك مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
نوبت دوم 21710  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
نوبت دوم 21711  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
نوبت دوم 21712  دانشگاه تهران زلزلهمهندسي عمران گرايش  5 -
نوبت دوم 21713  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -

 مهندسي عمران گرايش زلزله 10 - 
محل تحصيل پرديس زيرآب (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 21714  )در مازندران
نوبت دوم 21715  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -
نوبت دوم 21716  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
نوبت دوم 21717  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
نوبت دوم 21718  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش زلزله 5 -
نوبت دوم 21719  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  عمران گرايش زلزلهمهندسي  8 -
نوبت دوم 21720  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران گرايش زلزله 3 -
نوبت دوم 21721  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله 6 -
نوبت دوم 21722  دانشگاه فردوسي مشهد زلزلهمهندسي عمران گرايش  3 -
نوبت دوم 21723  بابلسر - دانشگاه مازندران  مهندسي عمران گرايش زلزله 4 -
نوبت دوم 21724  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي عمران گرايش زلزله 2 -
نوبت دوم 21725  دانشگاه اراك وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 -
نوبت دوم 21726  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
نوبت دوم 21727  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21728  دانشگاه تبريز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
نوبت دوم 21729  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 -
نوبت دوم 21730  دانشگاه تفرش وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 -
نوبت دوم 21731  دانشگاه تهران وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
دومنوبت  21732  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -
نوبت دوم 21733  دانشگاه زنجان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21734  دانشگاه سمنان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 21735  تهران - دانشگاه شاهد  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 21736  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 -
نوبت دوم 21737  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -
نوبت دوم 21738  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21739  دانشگاه صنعتي اصفهان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 - 
 نوبت دوم 21740  )گرمسار

نوبت دوم 21741  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 -
نوبت دوم 21742  دانشگاه صنعتي بابل وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
- 10 نوبت دوم 21743  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
نوبت دوم 21744  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -
- 10 نوبت دوم 21745  دانشگاه صنعتي سيرجان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
نوبت دوم 21746  دانشگاه صنعتي شاهرود وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 6 -
نوبت دوم 21747  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21748  دانشگاه فردوسي مشهد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 -
نوبت دوم 21749  گرگان -دانشگاه گلستان  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21750  رشت -دانشگاه گيالن  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21751  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21752  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 3 -
نوبت دوم 21753  دانشگاه ياسوج وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 -
نوبت دوم 21754  دانشگاه يزد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 4 -
نوبت دوم 21755  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
نوبت دوم 21756  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
نوبت دوم 21757  دانشگاه تهران ترابريمهندسي عمران گرايش راه و  3 -
نوبت دوم 21758  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
نوبت دوم 21759  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 -
نوبت دوم 21760  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
نوبت دوم 21761  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  عمران گرايش راه و ترابري مهندسي 4 -
نوبت دوم 21762  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
نوبت دوم 21763  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
نوبت دوم 21764  دانشگاه صنعتي شاهرود عمران گرايش راه و ترابريمهندسي  4 -
نوبت دوم 21765  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
نوبت دوم 21766  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 3 -
نوبت دوم 21767  رشت -دانشگاه گيالن  ترابريمهندسي عمران گرايش راه و  2 -
نوبت دوم 21768  دانشگاه يزد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 5 -
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21769  دانشگاه اصفهان

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 1 - محور آموزش نوبت دوم 21770  اصفهاندانشگاه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - نوبت دوم 21771  دانشگاه تبريز
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21772  دانشگاه تهران
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 4 - دومنوبت  21773  دانشگاه زابل
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21774  دانشگاه سمنان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - نوبت دوم 21775  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 10 -  محل تحصيل پرديس زيرآب (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 
 نوبت دوم 21776  )در مازندران

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - نوبت دوم 21777  دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - نوبت دوم 21778  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي  6 - نوبت دوم 21779  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21780  دانشگاه صنعتي شاهرود
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21781  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21782  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21783  دانشگاه مراغه
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - نوبت دوم 21784  دانشگاه ياسوج

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 12 - 
 نوبت دوم 21785  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 5 - 
 نوبت دوم 21786  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  هيدروليكي

 هاي سازهمهندسي عمران گرايش مهندسي آب و  4 - 
 نوبت دوم 21787  دانشگاه تبريز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 5 - 
 نوبت دوم 21788  دانشگاه تهران هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21789  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هيدروليكي

 هاي مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گرايش  2 - 
 نوبت دوم 21790  دانشگاه زنجان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 2 - 
 نوبت دوم 21791  دانشگاه سمنان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 5 - 
 نوبت دوم 21792  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 8 - 
 نوبت دوم 21793  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
 نوبت دوم 21794  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هيدروليكي

 هاي آب و سازهمهندسي عمران گرايش مهندسي  3 - 
 نوبت دوم 21795  دانشگاه صنعتي اصفهان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - 
 نوبت دوم 21796  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21797  دانشگاه صنعتي بابل هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 3 - 
 نوبت دوم 21798  بهبهان -) ص(دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - 
 نوبت دوم 21799  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هيدروليكي

 هاي آب و سازهمهندسي عمران گرايش مهندسي  10 - 
 نوبت دوم 21800  دانشگاه صنعتي سيرجان هيدروليكي
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 - 5 
 هاي گرايش مهندسي آب و سازهمهندسي عمران 

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21801  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 نوبت دوم 21802  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هيدروليكي

 - 2 
 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21803  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21804  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - 
 هيدروليكي

 نوبت دوم 21805  دانشگاه مراغه

 - 5 
 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه

 هيدروليكي
 نوبت دوم 21806  دانشگاه يزد

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
 نوبت دوم 21807  دانشگاه تبريز

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  3 - 
 دريايي هاي سازه

 نوبت دوم 21808  دانشگاه تهران

 3 - دريايي هاي پذيرش با عنوان مهندسي سازه
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 21809  )بندرعباس

 3 - پذيرش با عنوان مهندسي سواحل
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
تحصيل پرديس محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 نوبت دوم 21810  )بندرعباس

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  5 - 
 دريايي هاي سازه

 نوبت دوم 21811  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 نوبت دوم 21812  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  دريايي هاي سازه

 - 3 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
 نوبت دوم 21813  دانشگاه صنعتي شاهرود

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
 نوبت دوم 21814  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 2 
بنادر و مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل 

 نوبت دوم 21815  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازه

 - 2 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و 

 دريايي هاي سازه
 نوبت دوم 21816  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 

نوبت دوم 21817  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 2 -
نوبت دوم 21818  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  و نقل مهندسي عمران گرايش حمل 2 -
نوبت دوم 21819  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -

نوبت دوم 21820  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 - محور آموزش
نوبت دوم 21821  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 4 -
نوبت دوم 21822  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 3 -
نوبت دوم 21823  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 5 -
نوبت دوم 21824  گرگان -دانشگاه گلستان  نقلمهندسي عمران گرايش حمل و  2 -
نوبت دوم 21825  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -
نوبت دوم 21826  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -
نوبت دوم 21827  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 3 -

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 - 
 نوبت دوم 21828  )واحدشهرستان نور

نوبت دوم 21829  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 4 -
نوبت دوم 21830  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  -گرايش آب و فاضالب 
 دانشكده محيط زيست

 نوبت دوم 21831  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل دانشكده  - منابع آب گرايش 

 محيط زيست
 نوبت دوم 21832  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  -گرايش آلودگي هوا 

 دانشكده محيط زيست
 نوبت دوم 21833  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل  - گرايش مواد زايد جامد 
 دانشكده محيط زيست

 نوبت دوم 21834  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
محل تحصيل دانشكده  - گرايش سواحل 

 محيط زيست
 نوبت دوم 21835  دانشگاه تهران مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش  7 -

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محل  -محيط زيست گرايش آب و فاضالب 

 فني هاي تحصيل پرديس دانشكده
 نوبت دوم 21836  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -

مهندسي  - پذيرش با عنوان مهندسي عمران 
محيط زيست گرايش كيفيت منابع آب 

محل تحصيل پرديس  - سطحي و زيرزميني 
 فني هاي دانشكده

 نوبت دوم 21837  دانشگاه تهران مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -

 مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 10 - 
محل تحصيل پرديس زيرآب (تهران  -دانشگاه شهيد بهشتي 

 نوبت دوم 21838  )در مازندران
نوبت دوم 21839  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب

نوبت دوم 21840  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 2 -
نوبت دوم 21841  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 5 -
نوبت دوم 21842  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -
- 10 نوبت دوم 21843  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
نوبت دوم 21844  دانشگاه صنعتي شاهرود محيط زيستمهندسي عمران گرايش مهندسي  4 -
نوبت دوم 21845  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 -
نوبت دوم 21846  كرج -سازمان حفاظت محيط زيست  -دانشكده محيط زيست  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 -
مهندسي خطوط راه اهن 2 - نوبت دوم 21847  دانشگاه تبريز

نوبت دوم 21848  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر دفاعي هاي پدافند غيرعامل گرايش سازه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 21849  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر پدافند غيرعامل گرايش طراحي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  30 - محور آموزش
 مجازي 21850  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دريايي هاي سازه

پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
 مجازي 21851  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - محور آموزش -

40 - محور آموزش مجازي 21852  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
40 - محور آموزش مجازي 21853  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
30 - محور آموزش مجازي 21854  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
40 - محور آموزش مجازي 21855  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي محيط زيستمهندسي عمران گرايش 

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21856  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش سازه
پرديس خودگردان 21857  دانشگاه اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه 8 -
- 20 پرديس خودگردان 21858  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  عمران گرايش سازهمهندسي 

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21859  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش سازه
پذيرش با عنوان مهندسي ساختمانهاي 

ميان  هاي مركز علوم و فناوري - هوشمند 
محل  -. كند مياي اين رشته را برگزار  رشته

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21860  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش سازه 5 -

- 15 پرديس خودگردان 21861 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش سازه
10 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 21862  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي عمران گرايش سازه

11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21863  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 پرديس خودگردان 21864  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي عمران گرايش سازه

پرديس خودگردان 21865  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 20 پرديس خودگردان 21866  دانشگاه زنجان مهندسي عمران گرايش سازه

پرديس خودگردان 21867  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش سازه 5 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران گرايش سازه 10 - 
پرديس خودگردان 21868  )خودگردان در چابهار

15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21869  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  سازهمهندسي عمران گرايش 
- 12 پرديس خودگردان 21870  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي عمران گرايش سازه

پرديس خودگردان 21871  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش سازه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 21872  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران گرايش سازه

- 20 پرديس خودگردان 21873  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران گرايش سازه
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  21874  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش سازه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش سازه 26 - 
پرديس خودگردان 21875  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  21876  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش سازه
- 12 پرديس خودگردان 21877  دانشگاه كاشان مهندسي عمران گرايش سازه
- 13 پرديس خودگردان 21878  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي عمران گرايش سازه

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21879  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش سازه
پرديس خودگردان 21880  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي عمران گرايش سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21881  دانشگاه اروميه مهندسي عمران گرايش زلزله 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21882  دانشگاه تبريز عمران گرايش زلزلهمهندسي  7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21883  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مهندسي عمران گرايش زلزله 7 -
پرديس خودگردان 21884  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي عمران گرايش زلزله 9 -

پرديس خودگردان 21885  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش زلزله 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21886  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش زلزله

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش زلزله 15 - 
پرديس خودگردان 21887  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21888  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي عمران گرايش زلزله
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21889  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش زلزله
پرديس خودگردان 21890  دانشگاه اروميه وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  21891  دانشگاه تبريز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ

- 10 پرديس خودگردان 21892  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 12 پرديس خودگردان 21893  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ

پرديس خودگردان 21894  دانشگاه سمنان وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21895  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21896  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
پرديس خودگردان 21897  دانشگاه شيراز وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21898  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 12 پرديس خودگردان 21899  دانشگاه صنعتي شاهرود وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21900  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21901  دانشگاه تربيت مدرس راه و ترابريمهندسي عمران گرايش 

پرديس خودگردان 21902  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 -
پرديس خودگردان 21903  دانشگاه سمنان مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21904  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
پرديس خودگردان 21905  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 5 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 21906  دانشگاه تبريز
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21907  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 3 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 21908  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 10 -  محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پرديس خودگردان 21909  )خودگردان در چابهار

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب پرديس خودگردان 21910  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  21911  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - 
پرديس خودگردان 21912  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21913  دانشگاه تبريز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21914  دانشگاه تربيت مدرس هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس  21915  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 6 - 
پرديس خودگردان 21916  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21917  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هيدروليكي
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي گرايش مهندسي آب و سازهمهندسي عمران  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21918  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21919  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21920  دانشگاه شيراز هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21921  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان 21922  دانشگاه صنعتي سيرجان هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 11 - 
پرديس خودگردان 21923  دانشگاه صنعتي شاهرود هيدروليكي

گرايش مهندسي سواحل بنادر و مهندسي عمران  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21924  دانشگاه تبريز دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  15 - 
پرديس خودگردان 21925 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21926  رشت -دانشگاه گيالن  دريايي هاي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل بنادر و  6 - 
 دريايي هاي سازه

محل تحصيل پرديس ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
پرديس خودگردان 21927  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم

پرديس خودگردان 21928  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21929  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 -

پرديس خودگردان 21930  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 15 - محور آموزش

پرديس خودگردان 21931  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
پرديس خودگردان 21932  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21933  دانشگاه تبريز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مهندسي محيط زيست  پذيرش با عنوان
پرديس خودگردان 21934 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - گرايش آب و فاضالب

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
پرديس خودگردان 21935 )تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش محل(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - گرايش منابع آب

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
پرديس خودگردان 21936 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - گرايش مواد زايد جامد

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
پرديس خودگردان 21937 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - گرايش آلودگي هوا

پذيرش با عنوان مهندسي محيط زيست 
پرديس خودگردان 21938 )جزيره كيشمحل تحصيل پرديس خودگردان (دانشگاه تهران  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 15 - گرايش سواحل

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران پرديس خودگردان 21939  دانشگاه خوارزمي مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21940  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
پرديس خودگردان 21941  دانشگاه شيراز مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 21942  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 21943  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
مهندسي خطوط راه اهن 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 21944  دانشگاه تبريز

- 10 پيام نور 21945  تهران شمال -تهران دانشگاه پيام نور استان  مهندسي عمران گرايش سازه
10 - محور آموزش پيام نور 21946  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش سازه

- 10 پيام نور 21947  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
10 - محور آموزش پيام نور 21948  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  وتكنيكئگرايش ژمهندسي عمران 
15 - محور آموزش پيام نور 21949  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري

- 10 پيام نور 21950  تهران شمال - دانشگاه پيام نور استان تهران مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
10 - محور آموزش پيام نور 21951  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
15 - محور آموزش پيام نور 21952  كيش المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - 
 پيام نور 21953  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 10 - محور آموزش
 پيام نور 21954  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  هيدروليكي

- 10 پيام نور 21955  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  گرايش مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران 
10 - محور آموزش پيام نور 21956  مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت

- 10 پيام نور 21957  مركز شيراز -استان فارس دانشگاه پيام نور  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
10 - محور آموزش پيام نور 21958  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
40 - محور آموزش نورمجازي پيام  21959  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري

- 20 غيرانتفاعي 21960  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21961  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21962  چابهار غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21963  مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  گرايش سازهمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 21964  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21965  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21966  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  گرايش سازهمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 21967  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21968  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21969  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  عمران گرايش سازهمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 21970  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21971  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21972  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه  عمران گرايش سازهمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 21973  بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21974  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21975  اروميه -آيين كمال  غيرانتفاعيموسسه  سازهمهندسي عمران گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 21976  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21977  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21978  مشهد -اسرار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21979  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21980  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21981  الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21982  ايالم -باختر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21983  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
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  توضيحات
پذيرش ظرفيت 

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

 اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 21984  شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21985  سبزوار - موسسه غيرانتفاعي بيهق  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21986  گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21987  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21988  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21989  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21990  چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21991  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21992  المرد -تابناك  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21993  گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21994  خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21995  رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21996  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21997  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21998  قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 21999  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22000  ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22001  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22002  رامسر - رحمان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22003  سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22004  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22005  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22006  كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22007  شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22008  ساري -سارويه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22009  نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22010  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22011  كاشان - سينا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22012  شاهرود غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22013  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22014  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22015  آستارا - شهريار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22016  قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 22017  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22018  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22019  كرمان -عرفان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22020  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22021  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22022  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22023  عالمه حلي غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22024  نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22025  اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22026  كي ايوان -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22027  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22028  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22029  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22030  ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيموسسه  گرايش سازهمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 22031  گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22032  اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22033  رشت - كادوس  غيرانتفاعيموسسه  عمران گرايش سازهمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 22034  قزوين -كوثر غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22035  گرگان -گلستان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22036  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22037  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22038  بوشهر - ليان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22039  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22040  آباد نجف غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22041  زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22042  بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22043  بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش سازه
- 20 غيرانتفاعي 22044  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22045  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22046  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22047  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش زلزله

20 - فقط زن غيرانتفاعي 22048  )ويژه خواهران(تهران  -آل طه موسسه غيرانتفاعي  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22049  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22050  الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22051  سبزوار - غيرانتفاعي بيهق موسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22052  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22053  مشهد - توس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22054  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22055  ساري -سارويه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22056  نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22057  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22058  كاشان - سينا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22059  شاهرود غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22060  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22061  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 22062  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22063  قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22064  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22065  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22066  كي ايوان -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا موسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 22067  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  گرايش زلزلهمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 22068  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22069  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش زلزله
- 20 غيرانتفاعي 22070  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22071  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22072  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22073  بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22074  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22075  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22076  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22077  چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22078  مشهد - توس  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22079  خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22080  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22081  ساري -سارويه  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22082  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22083  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22084  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22085  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22086  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22087  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئگرايش ژ مهندسي عمران
- 20 غيرانتفاعي 22088  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22089  كرمان غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22090  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22091  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22092  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه  وتكنيكئمهندسي عمران گرايش ژ
- 20 غيرانتفاعي 22093  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22094  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22095  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22096  گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22097  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22098  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22099  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22100  ساري -سارويه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22101  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  راه و ترابري مهندسي عمران گرايش
- 20 غيرانتفاعي 22102  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22103  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22104  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22105  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22106  كرمان غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22107  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
- 20 غيرانتفاعي 22108  بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري

20 - فقط زن منابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت  غيرانتفاعي 22109  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22110  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22111  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22112  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22113  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث
- 20 عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آبمهندسي  غيرانتفاعي 22114  كرمان غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22115  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع آب غيرانتفاعي 22116  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه 

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22117  مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22118  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22119  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 22120  )ويژه خواهران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22121  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22122  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22123  شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22124  رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22125  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22126  رامسر - رحمان  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22127  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي عمران گرايش مهندسي آب و سازه مهندسي 20 - 
 غيرانتفاعي 22128  قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - فقط مرد
 غيرانتفاعي 22129  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  هيدروليكي

 هاي مهندسي آب و سازهمهندسي عمران گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي 22130  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22131  اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22132  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22133  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه 20 - 
 غيرانتفاعي 22134  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه  هيدروليكي

بنادر و مهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل  20 - 
 غيرانتفاعي 22135  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه  دريايي هاي سازه

- 20 غيرانتفاعي 22136  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل
- 20 غيرانتفاعي 22137  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل
- 20 غيرانتفاعي 22138  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  گرايش حمل و نقلمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 22139  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل
- 20 غيرانتفاعي 22140  قزوين -البرز  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22141  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22142  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22143  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 22144  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22145  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22146  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22147  نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22148  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22149  گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22150  كي ايوان -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22151  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22152  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22153  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  مهندسي و مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش
- 20 غيرانتفاعي 22154  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22155  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22156  تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
- 20 غيرانتفاعي 22157  مشهد -اسرار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22158  رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  گرايش مهندسي محيط زيستمهندسي عمران 
- 20 غيرانتفاعي 22159  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22160  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22161  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22162  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22163  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22164  همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22165  گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
- 20 غيرانتفاعي 22166  آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست

40 - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي 22167  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
40 - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي 22168  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي و مديريت ساختمهندسي عمران گرايش 
40 - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي 22169  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22170  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري

پذيرش با عنوان مهندسي ايمني در راه آهن 
شاغلين ويژه مجازي 22171  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 10 - محور آموزش -

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22172  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مديريت ساختمهندسي عمران گرايش مهندسي و 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22173  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22174  تهران - نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست

 )1كد ضريب (مجموعه دريانوردي  - 1266

  - 12 حمل و نقل دريايي روزانه 22175  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  حمل و نقل دريايي 7 - 
 روزانه 22176  )بندرعباس

حمل و نقل دريايي 4 - روزانه 22177  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 12 حمل و نقل دريايي نوبت دوم 22178  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  حمل و نقل دريايي 5 - 
 نوبت دوم 22179  )بندرعباس

نقل درياييحمل و  2 - نوبت دوم 22180  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حمل و نقل دريايي پرديس خودگردان 22181  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

40 - محور آموزش حمل و نقل دريايي شاغلين ويژه مجازي 22182  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )2كد ضريب (مجموعه دريانوردي  - 1266

  - 12 بندر و كشتيراني روزانه 22183  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 12 بندر و كشتيراني نوبت دوم 22184  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 12 بندر و كشتيراني پرديس خودگردان 22185  دريايي چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم 

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

روزانه 22186  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -  
- 13 روزانه 22187  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
روزانه 22188  بيرجنددانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
- 11 روزانه 22189  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 17 روزانه 22190  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 10 روزانه 22191  فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
روزانه 22192  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 
 روزانه 22193  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - - و پرورش  آموزشوزارت 

- 12 روزانه 22194  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 15 روزانه 22195  دانشگاه تفرش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي سستم
محل تحصيل  - ميكرونانوالكترو مكانيك 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22196  دانشگاه تهران مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  2 -

- 20 روزانه 22197  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 10 روزانه 22198  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 12 روزانه 22199  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 روزانه 22200  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
روزانه 22201  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
 روزانه 22202  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - مهندسي جوش

- 18 روزانه 22203  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 تحصيليدوره   تحصيل

 اول دوم
- 17 روزانه 22204  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 15 روزانه 22205  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 16 روزانه 22206  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 12 روزانه 22207  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
روزانه 22208  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -

روزانه 22209  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -مسلح  هاي ويژه شاغلين نيرو

 روزانه 22210  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 - انتهاي دفترچه
- 10 روزانه 22211  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
روزانه 22212  دانشگاه فردوسي مشهد مكانيك گرايش ساخت و توليدمهندسي  4 -
روزانه 22213  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
روزانه 22214  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 -
روزانه 22215  مراغهدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -
روزانه 22216  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -
روزانه 22217  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -
نوبت دوم 22218  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
نوبت دوم 22219  دانشگاه بيرجند ساخت و توليدمهندسي مكانيك گرايش  3 -
نوبت دوم 22220  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -
- 10 نوبت دوم 22221  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
نوبت دوم 22222  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 -
- 12 نوبت دوم 22223  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
نوبت دوم 22224  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 -

ميكرو  هاي پذيرش با عنوان مهندسي سستم
محل تحصيل دانشكده  -نانو الكترو مكانيك 
 علوم و فنون نوين

 نوبت دوم 22225  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -

نوبت دوم 22226  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 1 -
نوبت دوم 22227  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -
نوبت دوم 22228  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 6 -
- 12 نوبت دوم 22229  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

 -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
 نوبت دوم 22230  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - مهندسي جوش

- 11 نوبت دوم 22231  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
نوبت دوم 22232  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 5 -
- 15 نوبت دوم 22233  تهران - نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
نوبت دوم 22234  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

نوبت دوم 22235  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 22236  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  7 -
نوبت دوم 22237  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -
نوبت دوم 22238  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 -
نوبت دوم 22239  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 2 -
نوبت دوم 22240  دانشگاه مراغه مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -
نوبت دوم 22241  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -
نوبت دوم 22242  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 4 -

40 - محور آموزش مجازي 22243  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
40 - محور آموزش مجازي 22244  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22245  دانشگاه اروميه گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك 
17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22246  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22247  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

- 15 پرديس خودگردان 22248 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 15 - 
پرديس خودگردان 22249  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 10 پرديس خودگردان 22250  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
پرديس خودگردان 22251  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22252  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

- 12 پرديس خودگردان 22253  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22254  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

پرديس خودگردان 22255  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 7 -
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

پرديس خودگردان 22256  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 8 - بندرعباس
- 10 پيام نور 22257  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك 

10 - محور آموزش پيام نور 22258  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22259  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22260  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22261  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22262  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك 
- 20 غيرانتفاعي 22263  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22264  نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22265  )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22266  )قزوين -محل تحصيل واحد مركزي ( كار غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
- 20 غيرانتفاعي 22267  رودبار - گيل  غيرانتفاعيموسسه  توليد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22268  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22269  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

روزانه 22270  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -  
- 15 روزانه 22271  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 11 روزانه 22272  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 22 روزانه 22273  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 12 روزانه 22274  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 11 روزانه 22275  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 روزانه 22276  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22277  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -
- 10 روزانه 22278  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 

 روزانه 22279  تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 - - و پرورش  آموزشوزارت 
- 10 روزانه 22280  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 25 روزانه 22281  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

15 - مردفقط  -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22282  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 15 روزانه 22283  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 15 روزانه 22284  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22285  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
- 25 روزانه 22286  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 17 روزانه 22287  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 روزانه 22288  دانشگاه سمنان طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش
- 15 روزانه 22289  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 21 روزانه 22290  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22291  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
- 26 روزانه 22292  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 22 روزانه 22293  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 36 روزانه 22294  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

روزانه 22295  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - زمينه بيومكانيك
روزانه 22296  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
- 20 روزانه 22297  دانشگاه صنعتي اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22298  دانشگاه صنعتي اروميه مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي 8 -
- 26 روزانه 22299  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 19 روزانه 22300  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 16 روزانه 22301  دانشگاه صنعتي بابل كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 
- 20 روزانه 22302  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 18 روزانه 22303  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 روزانه 22304  دانشگاه صنعتي سيرجان كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 
- 34 روزانه 22305  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 54 روزانه 22306  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 14 روزانه 22307  شيرازدانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22308  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -

روزانه 22309  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
- پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب

شرايط در  -كامپوزيتي  هاي طراحي سازه
 انتهاي دفترچه

 روزانه 22310  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -

روزانه 22311 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
- پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب

ويژه شاغلين  -كامپوزيتي  هاي طراحي سازه
شرايط در انتهاي دفترچه  -مسلح  هاي نيرو

 روزانه 22312  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 22313  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - انتهاي دفترچه 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 22314 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 - انتهاي دفترچه

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوين هاي فناوري

 روزانه 22315  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -

 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 
 روزانه 22316  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - هوايي هاي سازه

 -ريلي  هاي پذيرش با عنوان مهندسي ماشين
 روزانه 22317  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 20 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

- 35 روزانه 22318  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 18 روزانه 22319  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 23 روزانه 22320  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 12 روزانه 22321  سنندج -دانشگاه كردستان  كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 
- 20 روزانه 22322  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
روزانه 22323  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
- 15 روزانه 22324  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 روزانه 22325  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 13 روزانه 22326  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 18 روزانه 22327  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 روزانه 22328  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 15 روزانه 22329  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22330  دانشگاه اراك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -
نوبت دوم 22331  دانشگاه اصفهان كاربردي مهندسي مكانيك گرايش طراحي 5 -
- 14 نوبت دوم 22332  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22333  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 3 -
نوبت دوم 22334  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
- 14 نوبت دوم 22335  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 10 نوبت دوم 22336  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22337  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
- 12 نوبت دوم 22338  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22339  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
نوبت دوم 22340  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 -
نوبت دوم 22341  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 2 -
- 20 نوبت دوم 22342  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22343  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
- 26 نوبت دوم 22344  دانشگاه صنعتي اصفهان طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش
- 13 نوبت دوم 22345  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 10 نوبت دوم 22346  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 نوبت دوم 22347  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 10 نوبت دوم 22348  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 نوبت دوم 22349  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 11 نوبت دوم 22350  دانشگاه صنعتي شاهرود كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 
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 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 22351  دانشگاه صنعتي شيراز كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي  4 -

- پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب
شرايط در  -كامپوزيتي  هاي طراحي سازه

 انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 22352  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -

نوبت دوم 22353  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 22354 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

- 32 نوبت دوم 22355  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد 
 نوين هاي فناوري

 نوبت دوم 22356  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 1 -

- 12 نوبت دوم 22357  دانشگاه فردوسي مشهد طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش 
- 11 نوبت دوم 22358  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 10 نوبت دوم 22359  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
نوبت دوم 22360  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 4 -
نوبت دوم 22361  دانشگاه مالير مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 -
نوبت دوم 22362  قوچان -نوين  هاي دانشگاه مهندسي فناوري مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -
نوبت دوم 22363  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 8 -
نوبت دوم 22364  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 -
نوبت دوم 22365  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -

40 - محور آموزش مجازي 22366  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
پرديس خودگردان 22367  دانشگاه اصفهان گرايش طراحي كاربرديمهندسي مكانيك  6 -

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22368  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22369  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 22370  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22371  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 16 پرديس خودگردان 22372  )كرجمحل تحصيل پرديس خودگردان در ( دانشگاه خوارزمي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

خودگردانپرديس  22373  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 17 پرديس خودگردان 22374  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22375  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22376  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش 
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22377  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22378  دانشگاه شيراز كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 

- 18 پرديس خودگردان 22379  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
پرديس خودگردان 22380  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

12 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 22381  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22382  دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

- 34 پرديس خودگردان 22383  دانشگاه صنعتي شاهرود كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 

 مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 36 - 
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

پرديس خودگردان 22384  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22385  دانشگاه صنعتي شيراز طراحي كاربرديمهندسي مكانيك گرايش 
32 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22386  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

خودگردانپرديس  22387  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 9 -
- 23 پرديس خودگردان 22388  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 12 پرديس خودگردان 22389  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22390  رشت -گيالن دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
پرديس خودگردان 22391  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پردو در كشور  - مشترك با دانشگاه اينديانا
برابر  3معرفي  -آمريكا، نيمه متمركز

محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -ظرفيت
 فني هاي تحصيل پرديس دانشكده

 مشترك 22392  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي 10 -

- 10 نورپيام  22393  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
10 - محور آموزش پيام نور 22394  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

- 10 پيام نور 22395  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
10 - محور آموزش پيام نور 22396  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  كاربرديمهندسي مكانيك گرايش طراحي 

- 20 غيرانتفاعي 22397  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22398  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22399  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه  مكانيك گرايش طراحي كاربرديمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 22400  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22401  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22402  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22403  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22404  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22405  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22406  كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22407  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22408  علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22409  )قزوين -محل تحصيل واحد مركزي ( كار غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22410  رودبار - گيل  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22411  رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
- 20 غيرانتفاعي 22412  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

25 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22413  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267

  - 20 روزانه 22414  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
روزانه 22415  دانشگاه اصفهان مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  8 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه 22416  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - فقط زن -گرايش تكنولوژي انرژي 

- 11 روزانه 22417  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 روزانه 22418  دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 15 روزانه 22419  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 187 جدول شماره 3  
 

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 19 روزانه 22420  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
روزانه 22421  صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -

تجديد  هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 22422  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 16 - پذير

روزانه 22423  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 

 روزانه 22424  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 - و پرورش آموزشوزارت 
- 25 روزانه 22425  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
روزانه 22426  دانشگاه تفرش گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  8 -
- 20 روزانه 22427  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل 
 روزانه 22428  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - انرژي گرايش ماشينهاي آبي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل  -گرايش انرژي و محيط زيست 
 تحصيل دانشكده محيط زيست

 روزانه 22429  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 روزانه 22430  دانشگاه تهران گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  2 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -گرايش تكنولوژي انرژي 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22431  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 روزانه 22432  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22433  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 18 روزانه 22434  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك 
- 12 روزانه 22435  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 13 روزانه 22436  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 16 روزانه 22437  دانشگاه زنجان تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش 

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه 22438  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
- 25 روزانه 22439  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 روزانه 22440  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 15 روزانه 22441  دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
روزانه 22442  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
- 12 روزانه 22443  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  - 10 روزانه 22444  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي

 روزانه 22445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 - تجديدپذير
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه 22446  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - انرژي هاي سيستمگرايش 
- 22 روزانه 22447  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 روزانه 22448  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 24 روزانه 22449  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه 22450  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - انرژي و محيط زيست -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه 22451  )محل تحصيل محمودآباد مازندران(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - فقط مرد -

- 14 روزانه 22452  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 19 روزانه 22453  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 13 روزانه 22454  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 روزانه 22455  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 15 روزانه 22456  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 21 روزانه 22457  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه 22458  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه 22459  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 - انرژي هاي سيستمگرايش 
- 12 روزانه 22460  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  - 12 روزانه 22461  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 32 روزانه 22462  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 26 روزانه 22463  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -محيط زيست  -گرايش انرژي

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژِي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 22464  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي گرايش فناوري

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژِي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 22465  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

دانشكده مهندسي انرژي، مدرك فارغ 
 -انرژِي  هاي سيستمالتحصيلي مهندسي 

 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي

 روزانه 22466  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

- 12 روزانه 22467  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
روزانه 22468  دانشگاه صنعتي قم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -

12 - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 22469 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 22470 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - انتهاي دفترچه
- 23 روزانه 22471  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 -فقط مرد  -محيط زيست  - گرايش انرژي 

 نوين هاي محل تحصيل دانشكده فناوري
 روزانه 22472  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 -
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 

 روزانه 22473  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - جلوبرندگي
 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 

 روزانه 22474  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - روديناميكئآ
- 21 روزانه 22475  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  روزانه 22476  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
- 18 روزانه 22477  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 12 روزانه 22478  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 15 روزانه 22479  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 16 روزانه 22480  اردبيل -محقق اردبيلي  دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 17 روزانه 22481  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 12 روزانه 22482  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 22 روزانه 22483  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 19 روزانه 22484  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
 روزانه 22485  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محور آموزش -پذير 

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 روزانه 22486  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش  6 - تجديدپذير

- 15 روزانه 22487  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه 22488  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  1 - راكتور
اي هستهمهندسي  3 - گرايش راكتورپذيرش با عنوان  روزانه 22489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

اي هستهمهندسي  5 - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت روزانه 22490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
كاربرد  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

 روزانه 22491  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2 - پرتوها
 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده  -مهندسي راكتور 
 مهندسي انرژي و فيزيك

 روزانه 22492  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

كاربرد  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  - پرتوها 

 انرژي و فيزيك
 روزانه 22493  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  - اي  هستهگداخت 

 مهندسي انرژي و فيزيك
 روزانه 22494  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
با ضوابط دانشكده  -مهندسي راكتور 

مهندسي انرژي، مدرك فارغ التحصيلي 
محل تحصيل دانشكده  -اي  هستهمهندسي 

 مهندسي انرژي

 روزانه 22495  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي  3 -

نوبت دوم 22496  دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم 22497  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - فقط زن -گرايش تكنولوژي انرژي 

نوبت دوم 22498  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
نوبت دوم 22499  دانشگاه بيرجند مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  6 -
نوبت دوم 22500  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
- 12 نوبت دوم 22501  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
نوبت دوم 22502  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
- 10 نوبت دوم 22503  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 12 نوبت دوم 22504  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل  -گرايش انرژي و محيط زيست 
 تحصيل دانشكده محيط زيست

 نوبت دوم 22505  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون  -پذير 
 نوين

 نوبت دوم 22506  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -گرايش تكنولوژي انرژي 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22507  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  -انرژي  هاي سيستمگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 22508  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل 
 نوبت دوم 22509  دانشگاه تهران مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - انرژي گرايش ماشينهاي آبي

نوبت دوم 22510  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك  2 -
- 12 نوبت دوم 22511  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
نوبت دوم 22512  دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم 22513  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
نوبت دوم 22514  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
نوبت دوم 22515  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم 22516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي

 نوبت دوم 22517  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 - تجديدپذير
نوبت دوم 22518  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -
- 11 نوبت دوم 22519  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
نوبت دوم 22520  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -
- 13 نوبت دوم 22521  صنعتي بابل دانشگاه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 21 نوبت دوم 22522  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  دومنوبت  22523  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

 نوبت دوم 22524  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 5 - انرژي هاي سيستمگرايش 
نوبت دوم 22525  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 7 -
- 15 نوبت دوم 22526  دانشگاه صنعتي شاهرود انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل 

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم 22527  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 -
نوبت دوم 22528  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 2 -
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
12 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 22529 )تحصيل شاهين شهر اصفهان محل(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

- 22 نوبت دوم 22530  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 14 نوبت دوم 22531  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
نوبت دوم 22532  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -

انرژي هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي  نوبت دوم 22533  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 3 -
نوبت دوم 22534  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -
نوبت دوم 22535  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
- 11 نوبت دوم 22536  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 12 نوبت دوم 22537  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
نوبت دوم 22538  دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 8 -
نوبت دوم 22539  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 9 -

پذيرش با عنوان مهندسي انرژيهاي تجديد 
 نوبت دوم 22540  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 - محور آموزش -پذير 

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
 نوبت دوم 22541  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  انرژيمهندسي مكانيك گرايش تبديل  2 - تجديدپذير

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
 نوبت دوم 22542  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  1 - راكتور

اي هستهمهندسي  1 - پذيرش با عنوان گرايش چرخه سوخت نوبت دوم 22543  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل دانشكده  -مهندسي راكتور 
 مهندسي انرژي و فيزيك

 نوبت دوم 22544  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

 - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده  - اي  هستهگداخت 

 مهندسي انرژي و فيزيك
 نوبت دوم 22545  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

كاربرد  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  - پرتوها 

 انرژي و فيزيك
 نوبت دوم 22546  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

40 - محور آموزش مجازي 22547  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
40 - محور آموزش مجازي 22548  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
40 - محور آموزش مجازي 22549  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
40 - محور آموزش مجازي 22550  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22551  دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
19 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22552  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

محور بوده و  آموزشپذيرش به شيوه 
دانشجويان تنها در صورت كسب حد نصاب 
. مصوب گروه مي توانند پايان نامه اخذ كنند

محل تحصيل پرديس  -محور  آموزش -
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 22553  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 -

تبديل -مكانيك پذيرش با عنوان مهندسي 
پرديس خودگردان 22554 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - انرژي گرايش ماشينهاي آبي

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
پرديس خودگردان 22555  )امسال در تهرانهاي  صرفاً ورودي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - گرايش انرژي و محيط زيست

پرديس خودگردان 22556  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي
مهندسي انرژيهاي تجديد پذيرش با عنوان 

پرديس خودگردان 22557 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - پذير
18 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  22558  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرديس خودگردان 22559  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 1 -

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  22560  دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 20 - 

پرديس خودگردان 22561  )خودگردان در چابهار
انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرديس خودگردان 22562  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 10 -
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22563  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

 هاي پذيرش با عنوان مهندسي انرژي
محل تحصيل پرديس  -تجديدپذير 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي  9 -

انرژي  هاي سيستمپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل  - انرژي و محيط زيست  -

 پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22565  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 6 -

12 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان 22566  دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22567  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

- 19 پرديس خودگردان 22568  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
پرديس خودگردان 22569  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 15 - 
پرديس خودگردان 22570  )در جزيره كيشخودگردان مهندسي و علوم 

23 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22571  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 10 پرديس خودگردان 22572  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 18 پرديس خودگردان 22573  دانشگاه كاشان مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي 

15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22574  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
محل تحصيل پرديس ( بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي 12 - 

پرديس خودگردان 22575  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
- 19 پرديس خودگردان 22576  دانشگاه يزد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

گرايش اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
پرديس خودگردان 22577  دانشگاه اصفهان اي هستهمهندسي  1 - راكتور

كاربرد  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  - پرتوها 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 22578  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2 -

راكتور  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرديس خودگردان 22579  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  اي هستهمهندسي  1 -

- 10 پيام نور 22580  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
10 - محور آموزش پيام نور 22581  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

- 10 پيام نور 22582  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي 
10 - محور آموزش پيام نور 22583  مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
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 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 22584  مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22585  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22586  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22587  خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22588  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه  تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 22589  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22590  قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22591  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 22592  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22593  فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22594  گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22595  آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22596  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22597  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22598  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22599  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  مكانيك گرايش تبديل انرژيمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 22600  قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22601  اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22602  سلماس -معراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
- 20 غيرانتفاعي 22603  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22604  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22605  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22606  دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي
25 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22607  رشت -دانشگاه گيالن  گرايش تبديل انرژيمهندسي مكانيك 
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روزانه 22608  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 -  
روزانه 22609  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - محور آموزش

روزانه 22610  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 4 - علوم و فنون نوين محل تحصيل دانشكده
روزانه 22611  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 8 -
- 12 روزانه 22612  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
- 17 روزانه 22613  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  گرايش بيومكانيكمهندسي پزشكي 
- 10 روزانه 22614  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
نوبت دوم 22615  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 -

نوبت دوم 22616  اصفهاندانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 - محور آموزش
نوبت دوم 22617  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

نوبت دوم 22618  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 1 -
نوبت دوم 22619  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  بيومكانيكمهندسي پزشكي گرايش  8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي

- 10 نوبت دوم 22620  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
نوبت دوم 22621  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك 5 -
- 15 پرديس خودگردان 22622 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22623  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22624  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  بيومكانيكمهندسي پزشكي گرايش 
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روزانه 22625  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 4 -  
روزانه 22626  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -
روزانه 22627  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 8 -
روزانه 22628  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 3 -

شرايط در انتهاي  -بورسيه شركت مگاموتور 
 روزانه 22629  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  گرايش سيستم محركه خودرومهندسي مكانيك  5 - دفترچه

سيستم  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل دانشكده  -محركه خودرو 
 مهندسي خودرو

 روزانه 22630  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 14 -

نوبت دوم 22631  دانشگاه تبريز گرايش سيستم محركه خودرومهندسي مكانيك  2 -
نوبت دوم 22632  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -
نوبت دوم 22633  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 5 -

سيستم  -عنوان مهندسي خودرو پذيرش با 
محل تحصيل دانشكده  -محركه خودرو 
 مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22634  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 6 -
سيستم  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

 مجازي 22635  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  محركه خودرومهندسي مكانيك گرايش سيستم  40 - محور آموزش -محركه خودرو 
پرديس خودگردان 22636  دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

سيستم  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل پرديس  -محركه خودرو 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22637  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 14 -

سيستم  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
شاغلين ويژه مجازي 22638  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو 40 - محور آموزش -محركه خودرو 
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ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  4 -  
 روزانه 22639  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  خودرو

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل  - ديناميكي خودرو  هاي سيستم

 دانشكده مهندسي خودرو
ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  14 -

 روزانه 22640  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرو

ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  3 - 
 نوبت دوم 22641  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  خودرو

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل  - ديناميكي خودرو  هاي سيستم

 دانشكده مهندسي خودرو
ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  6 -

 نوبت دوم 22642  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرو

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محور آموزش/ديناميكي خودرو هاي سيستم ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  40 -

 مجازي 22643  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرو
طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

محل تحصيل  - ديناميكي خودرو  هاي سيستم
 پرديس خودگردان دانشگاه

ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  14 -
پرديس خودگردان 22644  تهران - علم و صنعت ايران  دانشگاه خودرو

طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محور آموزش/ديناميكي خودردو هاي سيستم ديناميكي  هاي سيستممهندسي مكانيك گرايش طراحي  40 -

شاغلين ويژه مجازي 22645  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  خودرو
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  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
 اول دوم

روزانه 22646  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 4 -  
سازه و  -عنوان مهندسي خودرو پذيرش با 

محل تحصيل دانشكده  -بدنه خودرو 
 مهندسي خودرو

 روزانه 22647  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 14 -

پذيرش با عنوان طراحي وساخت خودروهاي 
خودروهاي نظامي گرايش مهندسي طراحي و ساخت  7 - شرايط در انتهاي دفترچه -نظامي 

 روزانه 22648  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه و بدنه خودرو
پذيرش با عنوان طراحي وساخت خودروهاي 

 -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح  -نظامي 
 شرايط در انتهاي دفترچه

مهندسي طراحي و ساخت خودروهاي نظامي گرايش  2 -
 روزانه 22649  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه و بدنه خودرو

نوبت دوم 22650  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 3 -
سازه و  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

محل تحصيل دانشكده  -بدنه خودرو 
 مهندسي خودرو

 نوبت دوم 22651  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش سازه بدنه خودرومهندسي مكانيك  6 -

پذيرش با عنوان طراحي وساخت خودروهاي 
مهندسي طراحي و ساخت خودروهاي نظامي گرايش  7 - شرايط در انتهاي دفترچه -نظامي 

دومنوبت  22652  )محل تحصيل شيراز(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  سازه و بدنه خودرو  

سازه و  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 مجازي 22653  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 40 - محور آموزش -بدنه خودرو 

سازه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل پرديس  -بدنه خودرو 

 خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22654  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  گرايش سازه بدنه خودرومهندسي مكانيك  14 -

سازه و  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
شاغلين ويژه مجازي 22655  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك گرايش سازه بدنه خودرو 40 - محور آموزش -بدنه خودرو 

 )8كد ضريب (مهندسي مكانيك مجموعه  -  1267

مهندسي مكاترونيك 9 -   روزانه 22656  دانشگاه اراك
مهندسي مكاترونيك 4 - روزانه 22657  دانشگاه اصفهان
- 14 مهندسي مكاترونيك روزانه 22658  دانشگاه تبريز
مهندسي مكاترونيك 2 - روزانه 22659  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مكاترونيك 5 - فنون نوين محل تحصيل دانشكده علوم و روزانه 22660  دانشگاه تهران
- 15 مهندسي مكاترونيك روزانه 22661  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 12 مهندسي مكاترونيك روزانه 22662  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
مهندسي مكاترونيك 2 - روزانه 22663  دانشگاه صنعتي اروميه

تحصيل گروه مستقل مهندسي رباتيك محل مهندسي مكاترونيك 2 - روزانه 22664  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مكاترونيك 4 - روزانه 22665  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مكاترونيك 5 - روزانه 22666  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مكاترونيك مهندسي 4 - روزانه 22667  دانشگاه صنعتي شاهرود

مهندسي مكاترونيك 6 - محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك روزانه 22668  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مكاترونيك 9 - نوبت دوم 22669  دانشگاه اراك
مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 22670  دانشگاه اصفهان
- 10 مكاترونيك مهندسي نوبت دوم 22671  دانشگاه تبريز
مهندسي مكاترونيك 1 - نوبت دوم 22672  دانشگاه تربيت مدرس

مهندسي مكاترونيك 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين نوبت دوم 22673  دانشگاه تهران
مهندسي مكاترونيك 4 - نوبت دوم 22674  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

تحصيل گروه مستقل مهندسي رباتيك محل مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 22675  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مكاترونيك 4 - نوبت دوم 22676  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
مهندسي مكاترونيك 2 - نوبت دوم 22677  دانشگاه صنعتي شاهرود

14 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان 22678  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  مهندسي مكاترونيك 5 - 
پرديس خودگردان 22679  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان 22680 )خودگردان جزيره كيشمحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكاترونيك پرديس خودگردان 22681  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

مهندسي مكاترونيك 4 - پرديس خودگردان 22682  دانشگاه صنعتي شاهرود

محل تحصيل پرديس (تهران  -شريف دانشگاه صنعتي  مهندسي مكاترونيك 15 - 
پرديس خودگردان 22683  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

- 20 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 22684  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان
- 10 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 22685  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 22686  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 22687  سلماس -معراج  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي مكاترونيك غيرانتفاعي 22688  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه 
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روزانه 22689  دانشگاه بيرجند گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي معدن  6 -  
- 13 روزانه 22690  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني
روزانه 22691  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
- 10 روزانه 22692  دانشگاه تهران مواد معدني مهندسي معدن گرايش فرآوري
- 12 روزانه 22693  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني
روزانه 22694  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
روزانه 22695  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
روزانه 22696  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
- 10 روزانه 22697  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني
روزانه 22698  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
روزانه 22699  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
روزانه 22700  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 9 -
- 11 روزانه 22701  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني
- 13 روزانه 22702  عالي زرند آموزشمجتمع  معدن گرايش فرآوري مواد معدنيمهندسي 
روزانه 22703  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 6 -
روزانه 22704  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 4 -
نوبت دوم 22705  بيرجنددانشگاه  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22706  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22707  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
نوبت دوم 22708  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 7 -
نوبت دوم 22709  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -

نوبت دوم 22710  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 1 - محور آموزش
نوبت دوم 22711  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 22712  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22713  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22714  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22715  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 4 -
نوبت دوم 22716  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
نوبت دوم 22717  عالي زرند آموزشمجتمع  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 5 -
نوبت دوم 22718  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 2 -

پرديس خودگردان 22719  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22720  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني 6 -
- 20 غيرانتفاعي 22721  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

روزانه 22722  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 9 -  
روزانه 22723  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 5 -
روزانه 22724  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 4 -
- 13 روزانه 22725  دانشگاه زنجان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ
روزانه 22726  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 -
- 12 روزانه 22727  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ
روزانه 22728  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
روزانه 22729  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 4 -
روزانه 22730  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 -
روزانه 22731  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 6 -
روزانه 22732  دانشگاه اروميه معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزمينيمهندسي  5 -
روزانه 22733  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 5 -
روزانه 22734  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 3 -
روزانه 22735  دانشگاه صنعتي شاهرود تونل و فضاهاي زيرزمينيمهندسي معدن گرايش  7 -
نوبت دوم 22736  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
نوبت دوم 22737  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
نوبت دوم 22738  زنجان دانشگاه مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
نوبت دوم 22739  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 7 -
نوبت دوم 22740  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 8 -

نوبت دوم 22741  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 4 - محور آموزش
نوبت دوم 22742  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
نوبت دوم 22743  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 2 -
نوبت دوم 22744  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ 3 -
نوبت دوم 22745  دانشگاه يزد سنگمهندسي معدن گرايش مكانيك  3 -
نوبت دوم 22746  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 2 -
نوبت دوم 22747  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش تونل و فضاهاي زيرزميني 3 -
- 20 غيرانتفاعي 22748  كرمان غيرانتفاعيموسسه  مهندسي معدن گرايش مكانيك سنگ

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

روزانه 22749  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -  
روزانه 22750  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 -
- 11 روزانه 22751  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  معدنيمهندسي معدن گرايش استخراج مواد 
روزانه 22752  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 -

روزانه 22753  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - پذيرش با عنوان اقتصاد و مديريت معدني
روزانه 22754  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 4 -
- 10 روزانه 22755  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
- 10 روزانه 22756  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
روزانه 22757  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  استخراج مواد معدنيمهندسي معدن گرايش  4 -
روزانه 22758  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -
- 14 روزانه 22759  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
روزانه 22760  دانشگاه صنعتي همدان مواد معدنيمهندسي معدن گرايش استخراج  8 -
روزانه 22761  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 -
روزانه 22762  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -
- 18 روزانه 22763  عالي زرند آموزشمجتمع  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
نوبت دوم 22764  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22765  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22766  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22767  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 -
نوبت دوم 22768  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22769  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22770  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -
نوبت دوم 22771  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 8 -
نوبت دوم 22772  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22773  دانشگاه يزد استخراج مواد معدنيمهندسي معدن گرايش  3 -
نوبت دوم 22774  عالي زرند آموزشمجتمع  مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 -

پرديس خودگردان 22775  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22776  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

 -پذيرش با عنوان اقتصاد و مديريت معدني 
پرديس خودگردان 22777  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

10 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل پرديس خودگردان 22778  دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
- 14 پرديس خودگردان 22779  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني
پرديس خودگردان 22780  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني 7 -

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268

روزانه 22781  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -  
- 12 روزانه 22782  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني
- 12 روزانه 22783  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني
روزانه 22784  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
- 12 روزانه 22785  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني
- 18 روزانه 22786  اراك دانشگاه صنعتي مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني
روزانه 22787  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
روزانه 22788  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 -
- 20 روزانه 22789  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 193 جدول شماره 3  
 

 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي معدن  - 1268  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
روزانه 22790  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 -
روزانه 22791  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 7 -
روزانه 22792  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
روزانه 22793  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 -
- 14 روزانه 22794  دانشگاه يزد اكتشاف مواد معدنيمهندسي معدن گرايش 
نوبت دوم 22795  دانشگاه بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 -
نوبت دوم 22796  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22797  دانشگاه تهران مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 -
- 10 نوبت دوم 22798  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني
نوبت دوم 22799  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -

نوبت دوم 22800  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 1 - محور آموزش
نوبت دوم 22801  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
نوبت دوم 22802  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 5 -
نوبت دوم 22803  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 4 -
نوبت دوم 22804  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 2 -
نوبت دوم 22805  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 3 -
نوبت دوم 22806  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 8 -

پرديس خودگردان 22807  دانشگاه اروميه مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
پرديس خودگردان 22808  دانشگاه كاشان مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني 6 -
- 20 غيرانتفاعي 22809  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي معدن گرايش اكتشاف مواد معدني

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

  - 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22810  دانشگاه اراك
- 16 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22811  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي  8 - روزانه 22812  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
- 10 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22813  دانشگاه تبريز
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - روزانه 22814  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - و پرورش آموزشوزارت   روزانه 22815  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

- 12 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22816  دانشگاه تربيت مدرس
- 32 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22817  دانشگاه تهران
- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22818  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 - روزانه 22819  كرمانشاه -رازي دانشگاه 
- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22820  دانشگاه سمنان
- 15 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22821  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 15 مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب  روزانه 22822  دانشگاه شهركرد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - روزانه 22823  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

شناسايي و  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 - انتخاب مواد مهندسي  روزانه 22824  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 

- 14 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22825  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22826  دانشگاه شيراز
- 34 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22827  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 10 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22828  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
- 15 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22829  دانشگاه صنعتي بابل
- 13 انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش شناسايي و  روزانه 22830  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- 22 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22831  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
- 15 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22832  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 8 - روزانه 22833  دانشگاه صنعتي شيراز

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 22834  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر
14 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22835 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - انتهاي دفترچه  روزانه 22836 )شهر اصفهانمحل تحصيل شاهين (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - انتهاي دفترچه  روزانه 22837  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - روزانه 22838  دانشگاه صنعتي همدان
- 27 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22839  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22840  دانشگاه فردوسي مشهد
- 13 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22841  دانشگاه كاشان
- 10 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22842  دانشگاه ياسوج
- 18 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22843  دانشگاه يزد
- 15 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي روزانه 22844  مهندسي گلپايگاندانشكده فني و 
روزانه 22845  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 7 -
- 10 روزانه 22846  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات
روزانه 22847  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 6 -
روزانه 22848  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دادن فلزاتمهندسي مواد گرايش شكل  5 -
روزانه 22849  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 6 -

روزانه 22850 )اصفهانمحل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 22851 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 1 - انتهاي دفترچه
روزانه 22852  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 7 -
روزانه 22853  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش ريخته گري 4 -
روزانه 22854  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش ريخته گري 5 -
روزانه 22855  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش ريخته گري 5 -
روزانه 22856  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مهندسي مواد گرايش ريخته گري 7 -

راكتور - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي  اي هستهمهندسي  2 - روزانه 22857  دانشگاه شيراز
- 13 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22858  دانشگاه اراك
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 9 - نوبت دوم 22859  همدان -بوعلي سينا دانشگاه 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - نوبت دوم 22860  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - نوبت دوم 22861  دانشگاه تبريز
شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش  6 - نوبت دوم 22862  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 16 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22863  دانشگاه تهران
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 - نوبت دوم 22864  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22865  دانشگاه سمنان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 - نوبت دوم 22866  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 5 - نوبت دوم 22867  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

شناسايي و  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - انتخاب مواد مهندسي  نوبت دوم 22868  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 18 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22869  دانشگاه صنعتي اصفهان
16 - محور آموزش انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي و نوبت دوم 22870  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - نوبت دوم 22871  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - نوبت دوم 22872  دانشگاه صنعتي بابل
- 12 مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي  نوبت دوم 22873  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- 14 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22874  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 4 - نوبت دوم 22875  تهران -صنعتي شريف دانشگاه 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 22876  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر
14 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي نوبت دوم 22877 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(مالك اشتر دانشگاه صنعتي 

مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - نوبت دوم 22878  دانشگاه صنعتي همدان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 7 - نوبت دوم 22879  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 14 مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مهندسي نوبت دوم 22880  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 6 - نوبت دوم 22881  دانشگاه كاشان
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 2 - نوبت دوم 22882  دانشگاه ياسوج
- 10 مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي  نوبت دوم 22883  دانشگاه يزد
نوبت دوم 22884  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 3 -
نوبت دوم 22885  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 5 -
نوبت دوم 22886  تهران - خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 5 -
نوبت دوم 22887  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 2 -

نوبت دوم 22888 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 22889  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 3 -
نوبت دوم 22890  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش ريخته گري 2 -
نوبت دوم 22891  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش ريخته گري 2 -
نوبت دوم 22892  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  مهندسي مواد گرايش ريخته گري 3 -
نوبت دوم 22893  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش ريخته گري 2 -

40 - محور آموزش مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مجازي 22894  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
40 - محور آموزش مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي مجازي 22895  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
40 - محور آموزش مجازي 22896  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه و انتخاب مواد مهندسي مهندسي مواد گرايش شناسايي پرديس خودگردان 22897  دانشگاه تبريز
20 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پرديس خودگردان 22898  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش  پرديس خودگردان 22899  دانشگاه سمنان
14 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پرديس خودگردان 22900  دانشگاه شيراز

- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پرديس خودگردان 22901  اصفهاندانشگاه صنعتي 
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22902  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22903  دانشگاه سمنان مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات
پرديس خودگردان 22904  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

راكتور  - اي  هستهپذيرش با عنوان مهندسي 
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرديس خودگردان 22905  دانشگاه شيراز اي هستهمهندسي  2 -

- 10 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پيام نور 22906  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
10 - محور آموزش مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پيام نور 22907  مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

- 20 شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد گرايش  غيرانتفاعي 22908  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي غيرانتفاعي 22909  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي غيرانتفاعي 22910  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 غيرانتفاعي 22911  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات

40 - محور آموزش مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي شاغلين ويژه مجازي 22912  تهران -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
40 - محور آموزش مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي شاغلين ويژه مجازي 22913  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 22914  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات

 )2كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
روزانه 22915  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 4 -  جوشكاري -پذيرش با عنوان مهندسي مواد 

روزانه 22916  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 -
روزانه 22917  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش جوشكاريمهندسي مواد  5 -
روزانه 22918  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 7 -
روزانه 22919  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 4 -
روزانه 22920  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 -

جوشكاري -پذيرش با عنوان مهندسي مواد  نوبت دوم 22921  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 -
نوبت دوم 22922  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 -

نوبت دوم 22923  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش جوشكاري 3 - محور آموزش
نوبت دوم 22924  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 5 -
نوبت دوم 22925  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 -
نوبت دوم 22926  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 1 -
- 15 پرديس خودگردان 22927 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  جوشكاريمهندسي مواد گرايش 

پرديس خودگردان 22928  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش جوشكاري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 20 غيرانتفاعي 22929  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش جوشكاري
- 20 غيرانتفاعي 22930  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش جوشكاري
- 20 غيرانتفاعي 22931  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش جوشكاري

 )3كد ضريب (متالورژي  مجموعه مهندسي مواد و -  1272

روزانه 22932  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -  
روزانه 22933  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 -
روزانه 22934  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -
روزانه 22935  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مواد گرايش استخراج فلزاتمهندسي  5 -
روزانه 22936  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 -
روزانه 22937  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 5 -
روزانه 22938  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 8 -
روزانه 22939  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 6 -
روزانه 22940  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -
روزانه 22941  دانشگاه تربيت مدرس و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش خوردگي 9 -
روزانه 22942  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 -
روزانه 22943  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 8 -
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 10 روزانه 22944  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
روزانه 22945  صنعتي اصفهاندانشگاه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 9 - 
 روزانه 22946  )بندرعباس

- 11 روزانه 22947  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
روزانه 22948  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  و حفاظت مواد مهندسي مواد گرايش خوردگي 5 -
روزانه 22949  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -

روزانه 22950  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 22951  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 - انتهاي دفترچه
روزانه 22952  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
نوبت دوم 22953  دانشگاه تهران فلزاتمهندسي مواد گرايش استخراج  2 -
نوبت دوم 22954  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -

نوبت دوم 22955  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 - محور آموزش
نوبت دوم 22956  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
نوبت دوم 22957  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
نوبت دوم 22958  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 2 -
نوبت دوم 22959  دانشگاه صنعتي همدان مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
نوبت دوم 22960  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 4 -
نوبت دوم 22961  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 3 -
نوبت دوم 22962  دانشگاه تهران مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 -
نوبت دوم 22963  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش  5 -
نوبت دوم 22964  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 2 -

نوبت دوم 22965  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 - محور آموزش

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش  6 - 
 نوبت دوم 22966  )بندرعباس

نوبت دوم 22967  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 6 -
نوبت دوم 22968  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 -

نوبت دوم 22969  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 7 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 22970  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 3 -

پرديس خودگردان 22971  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مواد گرايش استخراج فلزات مهندسي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 15 پرديس خودگردان 22972 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد

10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 22973  دانشگاه شيراز خوردگي و حفاظت موادمهندسي مواد گرايش 
پرديس خودگردان 22974  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 22975  دانشگاه صنعتي شيراز موادمهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 20 غيرانتفاعي 22976  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد
 )4كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

روزانه 22977  دانشگاه اصفهان مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -  
روزانه 22978  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -
- 12 روزانه 22979  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك
- 10 روزانه 22980  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد گرايش سراميك
- 15 روزانه 22981  دانشگاه شهركرد مهندسي مواد گرايش سراميك

الكترو  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد 
 روزانه 22982  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - سراميك

روزانه 22983  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 8 -
روزانه 22984  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي مواد گرايش سراميك 8 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب

روزانه 22985  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -
-پذيرش با عنوان مهندسي مواد

 روزانه 22986  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - )الكتروسراميك(سراميك
 -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 

 روزانه 22987  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - دفترچهشرايط در انتهاي 
 -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 انتهاي دفترچه 

 روزانه 22988  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 2 -

- 18 روزانه 22989  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك
- 12 روزانه 22990  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك
- 20 روزانه 22991  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد گرايش سراميك
نوبت دوم 22992  دانشگاه اصفهان سراميكمهندسي مواد گرايش  2 -
نوبت دوم 22993  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي مواد گرايش سراميك 2 -
نوبت دوم 22994  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك 7 -

نوبت دوم 22995  صنعتي شاهروددانشگاه  مهندسي مواد گرايش سراميك 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب
نوبت دوم 22996  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -
نوبت دوم 22997  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد گرايش سراميك 1 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي مواد مركب 
 نوبت دوم 22998  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد گرايش سراميك 6 - شرايط در انتهاي دفترچه 

نوبت دوم 22999  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد گرايش سراميك 5 -
نوبت دوم 23000  دانشگاه مالير مهندسي مواد گرايش سراميك 3 -
نوبت دوم 23001  دشت كرج مشكين - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد گرايش سراميك 4 -

12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23002  دانشگاه تبريز مهندسي مواد گرايش سراميك
الكترو  -پذيرش با عنوان مهندسي مواد 

محل تحصيل پرديس خودگردان  - سراميك 
 دانشگاه

خودگردان پرديس 23003  دانشگاه شيراز مهندسي مواد گرايش سراميك 6 -

- 20 غيرانتفاعي 23004  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي مواد گرايش سراميك
 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 روزانه 23005  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 4 -  بيومتريال

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 روزانه 23006  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - محور آموزش -بيومتريال 

ميان  هاي محل تحصيل مركز علوم و فناوري
 روزانه 23007  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 - اي رشته

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
محل تحصيل دانشكده  -مهندسي بافت 

 علوم و فنون نوين
 روزانه 23008  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -
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 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  محلكد   عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم
روزانه 23009  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

روزانه 23010  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 4 -
 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 

محل تحصيل دانشكده  -مهندسي بافت 
 مهندسي پزشكي

 روزانه 23011  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 9 -

- 10 روزانه 23012  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد
روزانه 23013  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7 -
روزانه 23014  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 نوبت دوم 23015  دانشگاه اصفهان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - بيومتريال

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
 نوبت دوم 23016  دانشگاه اصفهان بيومواد مهندسي پزشكي گرايش 1 - محور آموزش -بيومتريال 

ميان  هاي محل تحصيل مركز علوم و فناوري
 نوبت دوم 23017  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 - رشته اي

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
محل تحصيل دانشكده  -مهندسي بافت 

 علوم و فنون نوين
 نوبت دوم 23018  دانشگاه تهران بيوموادمهندسي پزشكي گرايش  3 -

نوبت دوم 23019  دانشگاه تهران مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
نوبت دوم 23020  دانشگاه سمنان مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 2 -

 -پذيرش با عنوان مهندسي پزشكي 
دانشكده محل تحصيل  -مهندسي بافت 

 مهندسي پزشكي
 نوبت دوم 23021  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 7 -

نوبت دوم 23022  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 8 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
نوبت دوم 23023  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 3 -

اين اي  رشتهميان  هاي مركز علوم و فناوري
محل تحصيل  - . كند ميرشته را برگزار 

 پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23024  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پزشكي گرايش بيومواد 5 -

پرديس خودگردان 23025  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  گرايش بيوموادمهندسي پزشكي  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 20 غيرانتفاعي 23026  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد

 )1كد ضريب (نانو مواد  ـنانو فنّاوري  -  1273

روزانه 23027  دانشگاه اصفهان نانو فناوري گرايش نانو مواد 5 -  
روزانه 23028  دانشگاه اصفهان نانو فناوري گرايش نانو مواد 2 - محور آموزش

پذيرش با عنوان نانو فناوري گرايش نانو 
 روزانه 23029  دانشگاه تربيت مدرس نانو فناوري گرايش نانو مواد 9 - مواد

روزانه 23030  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نانو فناوري گرايش نانو مواد 6 -
روزانه 23031  دانشگاه سمنان نانو فناوري گرايش نانو مواد 7 -
- 12 روزانه 23032  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فناوري گرايش نانو مواد
روزانه 23033  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  نانو فناوري گرايش نانو مواد 7 -
روزانه 23034  دانشگاه شيراز موادنانو فناوري گرايش نانو  6 -
روزانه 23035  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانو فناوري گرايش نانو مواد 7 -
روزانه 23036  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانو فناوري گرايش نانو مواد 4 -

روزانه 23037  )محل تحصيل تهران( اشتردانشگاه صنعتي مالك  نانو فناوري گرايش نانو مواد 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 23038  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانو فناوري گرايش نانو مواد 2 - انتهاي دفترچه
نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي نانو فناوري 

محل تحصيل دانشكده  -فقط مرد  - مواد 
 نوين هاي فناوري

 روزانه 23039  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نانو فناوري گرايش نانو مواد 12 -

- 10 روزانه 23040  رشت -دانشگاه گيالن  نانو فناوري گرايش نانو مواد
روزانه 23041  دانشگاه مراغه نانو فناوري گرايش نانو مواد 6 -
- 14 روزانه 23042  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  موادنانو فناوري گرايش نانو 
نوبت دوم 23043  دانشگاه اصفهان نانو فناوري گرايش نانو مواد 1 -
نوبت دوم 23044  دانشگاه سمنان نانو فناوري گرايش نانو مواد 3 -
نوبت دوم 23045  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نانو فناوري گرايش نانو مواد 4 -
نوبت دوم 23046  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  نانو فناوري گرايش نانو مواد 5 -
نوبت دوم 23047  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  نانو فناوري گرايش نانو مواد 4 -
نوبت دوم 23048  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانو فناوري گرايش نانو مواد 1 -

نوبت دوم 23049  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر نانو فناوري گرايش نانو مواد 5 - انتهاي دفترچهشرايط در 
نوبت دوم 23050  دانشگاه مراغه نانو فناوري گرايش نانو مواد 4 -
نوبت دوم 23051  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  نانو فناوري گرايش نانو مواد 6 -

پرديس خودگردان 23052  دانشگاه شيراز نانو فناوري گرايش نانو مواد 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  نانو فناوري گرايش نانو مواد 15 - 

پرديس خودگردان 23053  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش
- 20 غيرانتفاعي 23054  اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيموسسه  گرايش نانو موادنانو فناوري 

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 6 -   روزانه 23055  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت  8 - روزانه 23056  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- 10 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي روزانه 23057  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

15 - فقط زن مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي روزانه 23058  دانشگاه قم
15 - مردفقط  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي روزانه 23059  دانشگاه قم

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات - 25 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه   روزانه 23060  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 9 - فقط زن روزانه 23061  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 3 - فقط زن -محور  آموزش روزانه 23062  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

)IT(اطالعات گرايش فناوري اطالعات مهندسي فناوري 6 - روزانه 23063  دانشگاه بيرجند
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 8 - روزانه 23064  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات مهندسي 3 - اي شبكه هاي سامانهگرايش   روزانه 23065  دانشگاه تربيت مدرس

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 4 - تكنولوژي اطالعات هاي سيستمگرايش   روزانه 23066  دانشگاه تربيت مدرس

)IT(اطالعات گرايش فناوري اطالعاتمهندسي فناوري  9 - روزانه 23067  دانشگاه تهران
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 5 - روزانه 23068  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
محل تحصيل دانشكده علوم و  -پزشكي 

 فنون نوين
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 4 -  روزانه 23069  دانشگاه تهران
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 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

محل  - اي رسانهچند  هاي سيستمگرايش 
 تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 4 -  روزانه 23070  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
محل تحصيل  - اي شبكه هاي سامانهگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 4 -  روزانه 23071  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 3 - اطالعاتي هاي سيستمگرايش مديريت   روزانه 23072  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 6 - اي رسانهچند  هاي سيستمگرايش   روزانه 23073  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات مهندسي فنّاوري 9 - گرايش معماري سازماني  روزانه 23074  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 10 - اي رسانهچند هاي سيستمگرايش   روزانه 23075  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 16 )IT(اطالعات گرايش فناوري اطالعات مهندسي فناوري روزانه 23076  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني 
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 5 - روزانه 23077  دانشگاه شيراز
- 12 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات روزانه 23078  دانشگاه صنعتي اروميه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 - نوبت دوم 23079  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 4 - نوبت دوم 23080  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش  4 - محور آموزش نوبت دوم 23081  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 5 - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم 23082  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا

)IT(اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري  2 - نوبت دوم 23083  دانشگاه بيرجند
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 4 - تكنولوژي اطالعات هاي سيستمگرايش   نوبت دوم 23084  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

دانشكده علوم و محل تحصيل  -پزشكي 
 فنون نوين

)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 3 -  نوبت دوم 23085  دانشگاه تهران

)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 3 - نوبت دوم 23086  دانشگاه تهران
)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 4 - نوبت دوم 23087  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(تهران دانشگاه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
محل  - اي رسانهچند  هاي سيستمگرايش 

 تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 3 -  نوبت دوم 23088  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
محل تحصيل  - اي شبكه هاي سامانهگرايش 

 دانشكده علوم و فنون نوين
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 3 -  نوبت دوم 23089  دانشگاه تهران

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعاتمهندسي  2 - گرايش معماري سازماني  نوبت دوم 23090  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 3 - اي رسانهچند هاي سيستمگرايش   نوبت دوم 23091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 5 - نوبت دوم 23092  تبريز -  آذربايجاندانشگاه شهيد مدني 
40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي مجازي 23093  دانشگاه شيراز
40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي مجازي 23094  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مجازي 23095  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 20 - محور آموزش

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 - محور آموزش -طراحي و توليد نرم افزار   مجازي 23096  دانشگاه شيراز

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 آموزش -اطالعاتي  هاي سيستممديريت 

 محور
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 -  مجازي 23097  دانشگاه شيراز

مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  پرديس خودگردان 23098  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي پرديس خودگردان 23099  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

- 15 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات پرديس خودگردان 23100 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران 
پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 

محل تحصيل  -گرايش معماري سازماني 
 پرديس خودگردان دانشگاه

)IT(اطالعات گرايش فنّاوري اطالعاتمهندسي فنّاوري  9 - پرديس خودگردان 23101  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
محل  - اي رسانهچند هاي سيستمگرايش 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 10 - پرديس خودگردان 23102  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

)IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23103  دانشگاه شيراز
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات پرديس خودگردان 23104  اروميهدانشگاه صنعتي 

15 - محور آموزش )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات پيام نور 23105  عسلويه المللي بينمركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23106  چابهار غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23107  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23108  قوچان -اترك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش  غيرانتفاعي 23109  كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23110  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23111  قزوين -رجا  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23112  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23113  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري  غيرانتفاعي 23114  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث
- 20 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي غيرانتفاعي 23115  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 15 - فقط مرد -مخابرات امن گرايش   غيرانتفاعي 23116  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 15 - فقط زن -گرايش مخابرات امن   غيرانتفاعي 23117  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 20 - اطالعاتي هاي سيستمگرايش مديريت   غيرانتفاعي 23118  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان

- 15 )IT(گرايش فناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات  غيرانتفاعي 23119  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23120  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23121  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23122  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(فنّاوري اطالعات مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش 20 - اطالعاتي هاي سيستممديريت   غيرانتفاعي 23123  چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيموسسه 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 20 - اطالعاتي هاي سيستممديريت   غيرانتفاعي 23124  قم -تعالي  غيرانتفاعيموسسه 



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 198 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23125  ايالم –سفير دانش  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23126  قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيموسسه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 20 - اطالعاتي هاي سيستمگرايش مديريت   غيرانتفاعي 23127  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه 

- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23128  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23129  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23130  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث

20 - محور آموزش )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23131  نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23132  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23133  زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 )IT(مهندسي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات غيرانتفاعي 23134  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه 

40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي مجازي غيرانتفاعي 23135  اهواز - مجازي برخط  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات  مجازي غيرانتفاعي 23136  تهران - مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي مجازي غيرانتفاعي 23137  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه 
40 - محور آموزش اطالعات گرايش تجارت الكترونيكيمهندسي فناوري  مجازي غيرانتفاعي 23138  تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيموسسه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 - اطالعات  هاي سيستمگرايش مديريت 

 محور آموزش
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 - مجازي غيرانتفاعي 23139  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 - محور آموزش -گرايش معماري سازماني  مجازي غيرانتفاعي 23140  تهران -مجازي مهر البرز  غيرانتفاعيموسسه 

40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي شاغلين ويژه مجازي 23141  دانشگاه شيراز
40 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي شاغلين ويژه مجازي 23142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
40 - محور آموزش الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت  شاغلين ويژه مجازي 23143  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
30 - محور آموزش مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي شاغلين ويژه مجازي 23144  رشت -دانشگاه گيالن 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 آموزش -اطالعاتي  هاي سيستممديريت 

 محور
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 - شاغلين ويژه مجازي 23145  دانشگاه شيراز

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
)IT(مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش فنّاوري اطالعات 40 - محور آموزش -طراحي و توليد نرم افزار  شاغلين ويژه مجازي 23146  دانشگاه شيراز

 )2كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 11 -  
 روزانه 23147  دانشگاه اروميه كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23148  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 هاي اطالعات گرايش شبكهمهندسي فناوري  9 - 
 روزانه 23149  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 23150  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 8 - 
 روزانه 23151  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23152  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23153  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 9 - 
 روزانه 23154  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 روزانه 23155  دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 11 - 
 روزانه 23156  تهران - صنعت ايران  دانشگاه علم و كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 روزانه 23157  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 7 - 
 روزانه 23158  دانشگاه يزد كامپيوتري

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه 23159  دانشگاه اصفهان مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 6 - امنيت اطالعات

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه 23160  دانشگاه تبريز مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - مخابرات امن

رايانش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 روزانه 23161  دانشگاه تربيت مدرس اطالعات گرايش رايانش امنمهندسي فنّاوري  5 - امن

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23162  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن
روزانه 23163  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

روزانه 23164  دانشگاه شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 -
-پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

 روزانه 23165  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 2 - امنيت اطالعات
روزانه 23166  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 9 -

روزانه 23167  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 23168  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - انتهاي دفترچه

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23169  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 5 - 
 نوبت دوم 23170  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 6 - 
 نوبت دوم 23171  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 4 - 
 نوبت دوم 23172  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي اطالعات گرايش شبكهمهندسي فناوري  2 - 
 نوبت دوم 23173  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 2 - 
 نوبت دوم 23174  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 3 - 
 نوبت دوم 23175  دانشگاه يزد كامپيوتري

-عنوان مهندسي فناوري اطالعاتپذيرش با 
 نوبت دوم 23176  دانشگاه اصفهان مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 2 - امنيت اطالعات



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 199 جدول شماره 3  
 

 )2كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

 نوبت دوم 23177  دانشگاه تبريز مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 3 - مخابرات امن
رايانش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر

 نوبت دوم 23178  دانشگاه تربيت مدرس رايانش امنمهندسي فنّاوري اطالعات گرايش  2 - امن
نوبت دوم 23179  تهران - دانشگاه شاهد  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

-پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات
 نوبت دوم 23180  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 1 - امنيت اطالعات

نوبت دوم 23181  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 40 - محور آموزش

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه
 مجازي 23182  تهران - الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير  كامپيوتري

 40 - محور آموزش
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 مجازي 23183  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 20 - محور آموزش

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه
 كامپيوتري

 مجازي 23184  رشت -گيالن دانشگاه 
40 - محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  مجازي 23185  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 كامپيوتري

پرديس خودگردان 23186  اروميهدانشگاه 

 - 2 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

پرديس خودگردان 23187  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 - 15 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

پرديس خودگردان 23188  )خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
پرديس خودگردان 23189  دانشگاه صنعتي شيراز

 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

پرديس خودگردان 23190  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  كامپيوتري
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات

محل تحصيل پرديس  -مخابرات امن 
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 23191  دانشگاه تبريز مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 -

رايانش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
پرديس خودگردان محل تحصيل  - امن 

 دانشگاه
پرديس خودگردان 23192  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 -

پرديس خودگردان 23193  دانشگاه شيراز مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاي شبكهمهندسي فناوري اطالعات گرايش  20 - 
 كامپيوتري

 غيرانتفاعي 23194  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 غيرانتفاعي 23195  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23196  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23197  مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 غيرانتفاعي 23198  شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23199  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23200  اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه 

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 20 - 
 كامپيوتري

 غيرانتفاعي 23201  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23202  قزوين -رجا  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23203  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه 

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 20 - 
 كامپيوتري

 غيرانتفاعي 23204  مشهد - سلمان  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23205  ابهر - صائب  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23206  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه 

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 20 - 
 كامپيوتري

 غيرانتفاعي 23207  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 غيرانتفاعي 23208  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23209  اهواز -كارون  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23210  بوشهر - ليان  غيرانتفاعيموسسه 

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 غيرانتفاعي 23211  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 - 20 
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
 غيرانتفاعي 23212  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه 

اطالعات پذيرش با عنوان مهندسي فناوري 
 غيرانتفاعي 23213  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 15 - فقط زن -گرايش امنيت اطالعات 

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 غيرانتفاعي 23214  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 15 - فقط مرد -گرايش امنيت اطالعات 

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 غيرانتفاعي 23215  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 20 - امنيت اطالعات

- 20 غيرانتفاعي 23216  كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن
- 20 غيرانتفاعي 23217  قم -تعالي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 غيرانتفاعي 23218  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 20 - گرايش امنيت اطالعات

 40 - محور آموزش
 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه

 كامپيوتري
مجازي غيرانتفاعي 23219  تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيموسسه 



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 200 جدول شماره 3  
 

 )2كد ضريب ) (IT(مهندسي فنّاوري اطالعات  -  1276  ادامه

  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

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

 اول دوم

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 40 - محور آموزش
مجازي غيرانتفاعي 23220  اهواز –مجازي برخط  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي فناوري اطالعات گرايش شبكهمهندسي  40 - محور آموزش
مجازي غيرانتفاعي 23221  تهران - مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
مجازي غيرانتفاعي 23222  تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي فنّاوري اطالعات گرايش رايانش امن 40 - محور آموزش -گرايش امنيت اطالعات 

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 30 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23223  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23224  تهران - الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23225  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كامپيوتري

 هاي مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه 30 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23226  رشت -دانشگاه گيالن  كامپيوتري

 )1كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  8 -  
 روزانه 23227  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23228  دانشگاه تبريز كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - 
 روزانه 23229  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23230  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  12 - 
 روزانه 23231  دانشگاه تهران كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  10 - محل تحصيل تهران
 روزانه 23232  دانشگاه خوارزمي كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  9 - 
 روزانه 23233  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 23234  تهران - دانشگاه شاهد  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  12 - 
 روزانه 23235  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  10 - 
 روزانه 23236  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23237  دانشگاه شيراز كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23238  دانشگاه صنعتي اصفهان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  9 - 
 كامپيوتري

تحصيل پرديس محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 23239  )گرمسار

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23240  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  6 - 
 روزانه 23241  دانشگاه صنعتي بابل كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - 
 روزانه 23242  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  23 - 
 روزانه 23243  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 روزانه 23244  دانشگاه صنعتي شيراز كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  11 - 
 روزانه 23245  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  10 - 
 روزانه 23246  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كامپيوتري

معماري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - كامپيوتر

 نوبت دوم 23247  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  3 - 
 نوبت دوم 23248  دانشگاه تبريز كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  2 - 
 نوبت دوم 23249  دانشگاه تربيت مدرس كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - 
 نوبت دوم 23250  دانشگاه تهران كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 23251  تهران - دانشگاه شاهد  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  12 - 
 نوبت دوم 23252  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  3 - 
 نوبت دوم 23253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - محور آموزش
 نوبت دوم 23254  دانشگاه صنعتي اصفهان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - 
 نوبت دوم 23255  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  6 - 
 كامپيوتري

محل تحصيل پرديس (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 نوبت دوم 23256  )گرمسار

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  4 - 
 نوبت دوم 23257  دانشگاه صنعتي بابل كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  3 - 
 نوبت دوم 23258  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - 
 نوبت دوم 23259  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
 مجازي 23260  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
 مجازي 23261  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
 مجازي 23262  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري
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  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  6 - 
پرديس خودگردان 23263  دانشگاه اصفهان كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23264  دانشگاه تبريز كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
پرديس خودگردان 23265  دانشگاه خوارزمي كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23266  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23267  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  15 - 
 غيرانتفاعي 23268  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23269  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 23270  ) ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23271  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  15 - 
 غيرانتفاعي 23272  اروميه -ارومي  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23273  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23274  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23275  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  20 - 
 غيرانتفاعي 23276  اهواز -كارون  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23277  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23278  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  كامپيوتري

 هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري  40 - محور آموزش
شاغلين ويژه مجازي 23279  دانشگاه فردوسي مشهد كامپيوتري

 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

روزانه 23280  دانشگاه اصفهان رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  8 -  
15 - فقط زن روزانه 23281  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

- 14 روزانه 23282  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
روزانه 23283  دانشگاه تبريز كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  5 -
روزانه 23284  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 23285  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش  5 - و پرورش آموزشوزارت 

روزانه 23286  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -
12 - محل تحصيل تهران روزانه 23287  دانشگاه خوارزمي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

- 13 روزانه 23288  دانشگاه سمنان كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 
- 10 روزانه 23289  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 10 روزانه 23290  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

روزانه 23291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - عنوان قرآن كاوي رايانشيپذيرش با 
روزانه 23292  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -
- 12 روزانه 23293  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
روزانه 23294  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -

محل تحصيل گروه مستقل مهندسي رباتيك روزانه 23295  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -
- 13 روزانه 23296  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 
- 10 روزانه 23297  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 16 روزانه 23298  شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 روزانه 23299  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

روزانه 23300  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -نيروهاي مسلح ويژه شاغلين 

 روزانه 23301  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - انتهاي
- 17 روزانه 23302  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 11 روزانه 23303  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر 
- 12 روزانه 23304  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 10 روزانه 23305  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 11 روزانه 23306  دانشگاه يزد كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 
نوبت دوم 23307  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -

نوبت دوم 23308  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - فقط زن
نوبت دوم 23309  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - فقط زن -محور  آموزش

نوبت دوم 23310  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 8 -
نوبت دوم 23311  دانشگاه تبريز رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  3 -
نوبت دوم 23312  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -
نوبت دوم 23313  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -
نوبت دوم 23314  دانشگاه سمنان و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي  3 -
- 10 نوبت دوم 23315  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
نوبت دوم 23316  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -

نوبت دوم 23317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - پذيرش با عنوان قرآن كاوي رايانشي
نوبت دوم 23318  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -

نوبت دوم 23319  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - محور آموزش
نوبت دوم 23320  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 9 -

محل  -پذيرش با عنوان مهندسي رباتيك 
 نوبت دوم 23321  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - تحصيل گروه مستقل مهندسي رباتيك

- 10 نوبت دوم 23322  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
نوبت دوم 23323  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
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 )2كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 23324  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 23325  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 7 -
نوبت دوم 23326  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -
نوبت دوم 23327  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -

40 - محور آموزش مجازي 23328  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
40 - محور آموزش مجازي 23329  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
40 - محور آموزش مجازي 23330  تهران - نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
40 - محور آموزش مجازي 23331  دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

40 - محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  مجازي 23332  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
هوش -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 

 مجازي 23333  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - محور آموزش -مصنوعي 
پرديس خودگردان 23334  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 -

پرديس خودگردان 23335  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران پرديس خودگردان 23336  دانشگاه خوارزمي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23337  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23338  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
پرديس خودگردان 23339  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي  9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
پرديس خودگردان 23340  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - بندرعباس

- 10 پيام نور 23341  آباد مركز نجف -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش 
10 - محور آموزش پيام نور 23342  آباد مركز نجف -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

- 20 غيرانتفاعي 23343  كي دانشگاه غيرانتفاعي ايوان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23344  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23345  مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23346  آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 

20 - پذيرش با عنوان غيرانتفاعي 23347  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23348  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و 
- 20 غيرانتفاعي 23349  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

20 - فقط زن غيرانتفاعي 23350  ) ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23351  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23352  كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23353  گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23354  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23355  زنجان -روزبه  غيرانتفاعيموسسه  رباتيكزمهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و 
- 20 غيرانتفاعي 23356  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23357  مشهد - سلمان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23358  تنكابن - شفق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23359  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23360  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23361  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23362  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23363  قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23364  اميركال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
- 20 غيرانتفاعي 23365  تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 

30 - فقط زن -محور  آموزش مجازي غيرانتفاعي 23366  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
30 - فقط مرد -محور  آموزش مجازي غيرانتفاعي 23367  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23368  دانشگاه سمنان مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
30 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23369  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23370  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23371  شاهرود دانشگاه صنعتي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

هوش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
شاغلين ويژه مجازي 23372  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز 40 - محور آموزش -مصنوعي 

 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

روزانه 23373  دانشگاه اراك مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 6 -  
روزانه 23374  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 -

روزانه 23375  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار - 3 فقط زن -محور  آموزش
روزانه 23376  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار - 13 فقط زن

- 15 روزانه 23377  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23378  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -
روزانه 23379  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 23380  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 - و پرورش آموزشوزارت 

روزانه 23381  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -
- 11 روزانه 23382  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23383  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23384  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 6 -
- 20 روزانه 23385  دانشگاه زنجان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23386  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 9 -
- 13 روزانه 23387  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23388  دانشگاه صنعتي اصفهان گرايش نرم افزارمهندسي كامپيوتر  5 -
روزانه 23389  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 -
- 25 روزانه 23390  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23391  صنعتي شيراز دانشگاه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 7 -
روزانه 23392  دانشگاه صنعتي قم مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 -

 محل تحصيل واحد(تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 - 
 روزانه 23393  )شهرستان نور

- 18 روزانه 23394  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 15 روزانه 23395  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
روزانه 23396  دانشگاه كاشان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 7 -
روزانه 23397  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 6 -
روزانه 23398  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 9 -
روزانه 23399  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 2 -

 - 11 روزانه 23400  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
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 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 23401  دانشگاه اراك مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 6 -
نوبت دوم 23402  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 4 -

نوبت دوم 23403  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار - 5 فقط زن -محور  آموزش
نوبت دوم 23404  ) ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار - 6 فقط زن

نوبت دوم 23405  قزوين -  )ره(امام خميني  المللي بيندانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 3 -
نوبت دوم 23406  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 3 -
نوبت دوم 23407  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -
نوبت دوم 23408  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 2 -

پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 نوبت دوم 23409  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 4 - تكنولوژي اطالعات هاي سيستمگرايش 

نوبت دوم 23410  دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -
نوبت دوم 23411  دانشگاه زنجان كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي  2 -
نوبت دوم 23412  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 2 -

نوبت دوم 23413  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 - محور آموزش
نوبت دوم 23414  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 6 -
نوبت دوم 23415  دانشگاه صنعتي قم مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 2 -

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 - 
 نوبت دوم 23416  )واحدشهرستان نور

- 10 نوبت دوم 23417  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش نرم افزارمهندسي كامپيوتر 
نوبت دوم 23418  دانشگاه كاشان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 3 -
نوبت دوم 23419  گرگان -دانشگاه گلستان  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 3 -
نوبت دوم 23420  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 2 -
نوبت دوم 23421  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 1 -
نوبت دوم 23422  دانشگاه يزد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 4 -

40 - محور آموزش مجازي 23423  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش مجازي 23424  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش مجازي 23425  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش مجازي 23426  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

پرديس خودگردان 23427  دانشگاه اصفهان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 8 -
پرديس خودگردان 23428  دانشگاه تبريز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 23429  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 -
پرديس خودگردان 23430  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 15 پرديس خودگردان 23431 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
پرديس خودگردان 23432  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 9 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

13 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23433  دانشگاه شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
پرديس خودگردان 23434  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23435  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23436  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  نرم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 23437  دانشگاه كاشان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 7 -
پرديس خودگردان 23438  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 10 پيام نور 23439  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
10 - محور آموزش پيام نور 23440  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

- 10 پيام نور 23441  واحد ري -تهران  دانشگاه پيام نور استان مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
10 - محور آموزش پيام نور 23442  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش مجازي پيام نور 23443  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش مجازي پيام نور 23444  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
15 - فقط مرد غيرانتفاعي 23445  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
15 - فقط زن غيرانتفاعي 23446  مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

- 15 غيرانتفاعي 23447  تهران -خاتم  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23448  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23449  اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23450  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23451  نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23452  تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23453  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23454  بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  نرم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش 
- 20 غيرانتفاعي 23455  آبيك -آبا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23456  شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23457  اروميه - آفاق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23458  بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

20 - فقط زن غيرانتفاعي 23459  )خواهرانويژه (تهران  -موسسه غيرانتفاعي آل طه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23460  تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

20 - فقط زن غيرانتفاعي 23461  ) ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23462  گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيموسسه  نرم افزارمهندسي كامپيوتر گرايش 

15 - فقط زن غيرانتفاعي 23463  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
15 - فقط مرد غيرانتفاعي 23464  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

- 20 غيرانتفاعي 23465  خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23466  بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23467  آبيك -بصير  غيرانتفاعيموسسه  گرايش نرم افزارمهندسي كامپيوتر 
- 20 غيرانتفاعي 23468  كرمان - بعثت  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23469  كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23470  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 23471  فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23472  ياسوج -پويا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23473  قم -پويش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23474  چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23475  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23476  شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23477  قم -تعالي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23478  خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23479  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23480  اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23481  مشهد -خاوران  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي 
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 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
- 20 غيرانتفاعي 23482  ياسوج -دانا  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش نرم افزار مهندسي
- 20 غيرانتفاعي 23483  تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23484  الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23485  قزوين -رجا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23486  سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23487  تبريز -رشديه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23488  ساري -روزبهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23489  كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23490  شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23491  نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23492  تبريز -سراج  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23493  رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23494  مشهد - سلمان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23495  كاشان - سينا  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23496  شاهرود غيرانتفاعيموسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 
- 20 غيرانتفاعي 23497  تنكابن - شفق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23498  گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23499  قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيموسسه  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 
- 20 غيرانتفاعي 23500  آستارا - شهريار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23501  كرمانشاه -شهيد رضايي غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23502  قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي 

20 - فقط مرد غيرانتفاعي 23503  )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23504  اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23505  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23506  قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23507  بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيموسسه  گرايش نرم افزارمهندسي كامپيوتر 
- 20 غيرانتفاعي 23508  چالوس - طبرستان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23509  بابل -طبري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23510  شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23511  رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23512  قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23513  قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23514  كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23515  نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيموسسه  گرايش نرم افزارمهندسي كامپيوتر 
- 20 غيرانتفاعي 23516  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23517  آبيك -الدين جمشيد كاشاني  موسسه غيرانتفاعي غياث مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23518  اهواز -كارون  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23519  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23520  كرمان غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23521  قزوين -كوثر غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23522  رشت -كوشيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23523  همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23524  بوشهر - ليان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23525  سنندج -ماد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23526  رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23527  اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23528  آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23529  رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيموسسه  كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي 
- 20 غيرانتفاعي 23530  گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23531  زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23532  ساري - هدف  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23533  بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
- 20 غيرانتفاعي 23534  بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

40 - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي 23535  تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23536  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23537  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  افزارمهندسي كامپيوتر گرايش نرم 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23538  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
25 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23539  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23540  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23541  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

 )4كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

  - 10 روزانه 23542  دانشگاه تهران ها و محاسبات مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم
- 10 نوبت دوم 23543  دانشگاه تهران ها و محاسبات مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم

 )1كد ضريب (مهندسي هوا فضا  -  1279

روزانه 23544  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 5 -  
روزانه 23545  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

روزانه 23546  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 7 -
روزانه 23547  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 -
روزانه 23548  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 -
روزانه 23549  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 6 -
- 16 روزانه 23550  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي

روزانه 23551  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
روزانه 23552 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط در  -نيروهاي مسلح ويژه شاغلين 
 روزانه 23553 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 2 - انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23554  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 2 - انتهاي دفترچه

روزانه 23555  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 4 -
روزانه 23556  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 6 -
روزانه 23557  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -
روزانه 23558  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -

روزانه 23559  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
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فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 205 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب (مهندسي هوا فضا  -  1279  ادامه

  توضيحات
پذيرش ظرفيت 

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

 اول دوم
روزانه 23560  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -
روزانه 23561  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 -
روزانه 23562  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -
- 11 روزانه 23563  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل

روزانه 23564  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 23565  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 2 - انتهاي دفترچه
روزانه 23566  دانشگاه تبريز هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 -
روزانه 23567  دانشگاه تربيت مدرس هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -

روزانه 23568  دانشگاه تهران هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23569  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه

روزانه 23570  دانشگاه سمنان هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -
- 10 روزانه 23571  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه
روزانه 23572  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -

روزانه 23573  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
روزانه 23574  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 5 -
روزانه 23575  دانشگاه صنعتي شاهرود هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -
- 14 روزانه 23576  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه

روزانه 23577 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - در انتهاي دفترچهشرايط 
روزانه 23578  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در  -نيروهاي مسلح ويژه شاغلين 
 روزانه 23579  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23580 )تحصيل شاهين شهر اصفهانمحل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 - انتهاي دفترچه

روزانه 23581  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 7 -
انجام مصاحبه منوط . بورسيه آجا و ساحفاجا

فقتنامه از ارگان بورس دهنده مي اه موئبه ارا
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -باشد 

 روزانه 23582  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 -

بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
فقتنامه اه موئانجام مصاحبه منوط به ارا. ايران

شرايط در  -از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 23583  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي گرايش سازهمهندسي هوا فضا  2 -

روزانه 23584  دانشگاه فردوسي مشهد هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
روزانه 23585  دانشگاه تربيت مدرس رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  5 -

روزانه 23586  دانشگاه تهران رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
15 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 23587  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش 

روزانه 23588  دانشگاه شيراز رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  7 -
- 10 روزانه 23589  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش 

روزانه 23590  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  5 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
روزانه 23591  صنعتي شاهروددانشگاه  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  7 -
- 12 روزانه 23592  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش 
روزانه 23593  دانشگاه صنعتي شيراز رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  6 -

روزانه 23594 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(مالك اشتر دانشگاه صنعتي  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  8 - شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 23595  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  8 - شرايط در انتهاي دفترچه 

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23596  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر ديناميكرو آئمهندسي هوا فضا گرايش  2 - انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23597 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  2 - انتهاي دفترچه

روزانه 23598  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ديناميكرو آئمهندسي هوا فضا گرايش  4 -
انجام مصاحبه منوط . بورسيه آجا و ساحفاجا

فقتنامه از ارگان بورس دهنده مي اه موئبه ارا
فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -باشد 

 روزانه 23599  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  6 -

بورسيه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
فقتنامه اه موئانجام مصاحبه منوط به ارا. ايران

شرايط در  -از ارگان بورس دهنده مي باشد 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

 روزانه 23600  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  2 -

روزانه 23601  دانشگاه فردوسي مشهد رو ديناميكآئمهندسي هوا فضا گرايش  6 -
روزانه 23602  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
 روزانه 23603  دانشگاه تهران هوا فضا گرايش مهندسي فضاييمهندسي  4 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

روزانه 23604  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 -
روزانه 23605  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 -

 فناوري - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 
 روزانه 23606  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 - ماهواره

روزانه 23607  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 4 -
روزانه 23608  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 -

روزانه 23609  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
روزانه 23610 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23611  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - انتهاي دفترچه

شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه 23612 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(مالك اشتر دانشگاه صنعتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 - انتهاي دفترچه

بررسي  -پذيرش با عنوان مهندسي هوا فضا 
 -پروازي  هاي سوانح هوايي و صالحيت

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -بورسيه آجا 
 فقط مرد

 روزانه 23613  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 -

بررسي  -پذيرش با عنوان مهندسي هوا فضا 
 -پروازي  هاي سوانح هوايي و صالحيت

 -شرايط در انتهاي دفترچه  -بورسيه نهاجا 
 فقط مرد

 روزانه 23614  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 6 -

- 14 روزانه 23615  پژوهشگاه هوا فضا مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي
نوبت دوم 23616  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

نوبت دوم 23617  دانشگاه سمنان مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 3 -
نوبت دوم 23618  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 6 -
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 )1كد ضريب (مهندسي هوا فضا  -  1279  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
نوبت دوم 23619  تهران –دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 5 -

نوبت دوم 23620  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 1 - محور آموزش
نوبت دوم 23621 )تحصيل شاهين شهر اصفهانمحل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 23622  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 

نوبت دوم 23623  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 3 -
نوبت دوم 23624  دانشگاه تبريز ديناميك پرواز و كنترل مهندسي هوا فضا گرايش 3 -

نوبت دوم 23625  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
دومنوبت  23626  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 6 -
نوبت دوم 23627  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 -

نوبت دوم 23628  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 1 - محور آموزش
نوبت دوم 23629  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 

نوبت دوم 23630  دانشگاه تبريز هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 -
نوبت دوم 23631  دانشگاه تهران هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

نوبت دوم 23632  دانشگاه سمنان هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 23633  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 6 -

نوبت دوم 23634  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
 آموزش - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 

 نوبت دوم 23635  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 1 - محور
نوبت دوم 23636  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -
نوبت دوم 23637  دانشگاه صنعتي شاهرود هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 3 -

نوبت دوم 23638 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 23639  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 

نوبت دوم 23640  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 - فقط مرد
نوبت دوم 23641  دانشگاه فردوسي مشهد هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 2 -

نوبت دوم 23642  دانشگاه تهران رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
نوبت دوم 23643  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 8 -

نوبت دوم 23644  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 4 - مهندسي هوافضاپذيرش با عنوان 
 آموزش - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 

 نوبت دوم 23645  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 1 - محور
نوبت دوم 23646  دانشگاه صنعتي شاهرود رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 3 -
نوبت دوم 23647  دانشگاه صنعتي شيراز رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 2 -

نوبت دوم 23648 )اصفهانمحل تحصيل شاهين شهر (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 23649  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 8 - شرايط در انتهاي دفترچه

نوبت دوم 23650  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري رو ديناميكئمهندسي هوا فضا گرايش آ 8 - فقط مرد
نوبت دوم 23651  دانشگاه فردوسي مشهد رو ديناميكئهوا فضا گرايش آمهندسي  3 -

نوبت دوم 23652  دانشگاه تهران مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره 
 نوبت دوم 23653  دانشگاه تهران فضا گرايش مهندسي فضاييمهندسي هوا  2 - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

فناوري  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 
 نوبت دوم 23654  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 - ماهواره

نوبت دوم 23655  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 -
نوبت دوم 23656  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 3 -

نوبت دوم 23657  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 1 - محور آموزش
نوبت دوم 23658  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
نوبت دوم 23659 )محل تحصيل شاهين شهر اصفهان(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

بررسي  -پذيرش با عنوان مهندسي هوا فضا 
فقط  -پروازي  هاي سوانح هوايي و صالحيت

 مرد
 نوبت دوم 23660  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 10 -

40 - محور آموزش مجازي 23661  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي
پرديس خودگردان 23662  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 5 - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل

پرديس خودگردان 23663  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23664  دانشگاه تبريز مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 5 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان 23665  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش ديناميك پرواز و كنترل 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23666  دانشگاه تبريز هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23667  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 15 پرديس خودگردان 23668 )تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيشمحل (دانشگاه تهران  مهندسي هوا فضا گرايش آيرو ديناميك
پرديس خودگردان 23669  دانشگاه شيراز مهندسي هوا فضا گرايش آيرو ديناميك 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 23670  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي هوا فضا گرايش آيرو ديناميك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15 - پذيرش با عنوان مهندسي فناوري ماهواره پرديس خودگردان 23671 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي

- 15 پرديس خودگردان 23672 )خودگردان جزيره كيشمحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي
پرديس خودگردان 23673  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- 20 غيرانتفاعي 23674  رشت -احرار  غيرانتفاعيموسسه  هوايي هاي مهندسي هوا فضا گرايش سازه
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23675  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا گرايش مهندسي فضايي

 )1كد ضريب (تكنولوژي نساجي  ـمهندسي نساجي  - 1283

روزانه 23676  دانشگاه بناب مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 6 -  
- 24 روزانه 23677  دانشگاه صنعتي اصفهان تكنولوژي نساجيمهندسي نساجي گرايش 
- 16 روزانه 23678  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي

پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو 
 روزانه 23679  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 3 - ليفي

- 13 روزانه 23680  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
نوبت دوم 23681  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 8 -

نوبت دوم 23682  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 8 - محور آموزش
مهندسي ساختارهاي نانو پذيرش با عنوان 

 نوبت دوم 23683  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 3 - ليفي
- 11 نوبت دوم 23684  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي
نوبت دوم 23685  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 6 -

پرديس خودگردان 23686  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )1كد ضريب (شيمي نساجي و علوم الياف  ـمهندسي نساجي  -  1284

  - 12 روزانه 23687  اصفهاندانشگاه صنعتي  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف
پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو 

 روزانه 23688  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 6 - ليفي
  - 12 روزانه 23689  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف
  - 13 روزانه 23690  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 207 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب (شيمي نساجي و علوم الياف  ـمهندسي نساجي  -  1284  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم
 -پذيرش با عنوان مهندسي نساجي

 روزانه 23691  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 16 - ساختارهاي نانو ليفي
پذيرش با عنوان مهندسي نساجي گرايش 

 روزانه 23692  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 8 - نانو بيومنسوجات
روزانه 23693  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 9 -
نوبت دوم 23694  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 7 -

نوبت دوم 23695  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 5 - محور آموزش
نوبت دوم 23696  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 9 -

پذيرش با عنوان مهندسي ساختارهاي نانو 
 نوبت دوم 23697  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 5 - ليفي

نوبت دوم 23698  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 2 -
-پذيرش با عنوان مهندسي نساجي

 نوبت دوم 23699  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 3 - ساختارهاي نانوليفي
پذيرش با عنوان مهندسي نساجي گرايش 

 نوبت دوم 23700  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 3 - بيومنسوجاتنانو 
نوبت دوم 23701  دانشگاه يزد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 4 -

پرديس خودگردان 23702  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
- 20 غيرانتفاعي 23703  )قزوين -محل تحصيل واحد مركزي ( كار غيرانتفاعيموسسه  مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف

 )1كد ضريب (بيوتكنولوژي  ـمهندسي شيمي  -  1285

روزانه 23704  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -  
روزانه 23705  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 - محور آموزش

روزانه 23706  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
- 13 روزانه 23707  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي
روزانه 23708  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
روزانه 23709  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 -
روزانه 23710  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
روزانه 23711  صنعتي اصفهان دانشگاه مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
روزانه 23712  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -
- 17 روزانه 23713  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي
روزانه 23714  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 6 -
- 12 روزانه 23715  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي

روزانه 23716  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه 
شرايط در  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 

 روزانه 23717  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر گرايش بيوتكنولوژيمهندسي شيمي  2 - انتهاي دفترچه
روزانه 23718  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 -
روزانه 23719  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4 -
نوبت دوم 23720  دانشگاه اصفهان بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  2 -

نوبت دوم 23721  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 1 - محور آموزش
نوبت دوم 23722  دانشگاه تهران مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -
دوم نوبت 23723  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
نوبت دوم 23724  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 5 -
نوبت دوم 23725  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 3 -
- 12 نوبت دوم 23726  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي
نوبت دوم 23727  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش  3 -

نوبت دوم 23728  )محل تحصيل تهران( دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 23729  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 2 -
پرديس خودگردان 23730  دانشگاه اصفهان شيمي گرايش بيوتكنولوژيمهندسي  4 -
- 15 پرديس خودگردان 23731 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي

17 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 23732  دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي
- 20 غيرانتفاعي 23733  محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيموسسه  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي

 )1كد ضريب (صنايع رنگ  ـمهندسي پليمر  - 1286

  - 12 روزانه 23734  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ
روزانه 23735  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 7 -
- 12 روزانه 23736  تهران -موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  مهندسي پليمر گرايش رنگ
نوبت دوم 23737  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 8 -
نوبت دوم 23738  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر گرايش رنگ 4 -

پرديس خودگردان 23739  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر گرايش رنگ 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 )1كد ضريب (مهندسي طراحي محيط زيست  - 1287

روزانه 23740  دانشگاه تهران مهندسي طراحي محيط زيست 8 -  
نوبت دوم 23741  دانشگاه تهران زيستمهندسي طراحي محيط  7 -

 مهندسي طراحي محيط زيست 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 23742  )هاي امسال در تهران صرفاً ورودي

- 15 پرديس خودگردان 23743 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  مهندسي طراحي محيط زيست
 )1كد ضريب (مديريت نساجي  -  1288

پذيرش با عنوان مهندسي مديريت صنايع 
  نساجي

مديريت نساجي 3 - روزانه 23744  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
مديريت نساجي 3 - نوبت دوم 23745  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

پذيرش با عنوان مهندسي مديريت صنايع 
محل تحصيل پرديس خودگردان  - نساجي
 دانشگاه

پرديس خودگردان 23746  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مديريت نساجي 1 -

 )1كد ضريب (مهندسي فرآوري و انتقال گاز  - 1289

  - 13 روزانه 23747  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي فرآوري و انتقال گاز
 )1كد ضريب (دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت مهندسي ابزار  - 1290

روزانه 23748  )محل تحصيل اهواز(دانشگاه صنعت نفت  مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت 9 -  
40 - محور آموزش مجازي 23749  دانشگاه شيراز مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

- 20 غيرانتفاعي 23750  مشهد - خراسان  غيرانتفاعيموسسه  اتوماسيون در صنايع نفتمهندسي ابزار دقيق و 
40 - محور آموزش شاغلين ويژه مجازي 23751  دانشگاه شيراز مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

 )1كد ضريب (مهندسي ايمني و بازرسي فني  -  1292
13 -  انآباد محل تحصيل روزانه 23752  دانشگاه صنعت نفت بازرسي فنيمهندسي ايمني و 



 فني و مهندسيگروه هاي تحصيل  جدول كد محل     1395سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

فني و مهندسيگروه اي ه جدول كدرشته محل صفحه 208 جدول شماره 3  
 

 )1كد ضريب ) (HSE(ايمني و محيط زيست  ،بهداشت ـمهندسي شيمي  -  1293

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

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

 اول دوم

گرايش بهداشت ايمني و محيط زيستمهندسي شيمي  4 -   روزانه 23753  دانشگاه سمنان
13 - انآباد محل تحصيل مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست روزانه 23754  دانشگاه صنعت نفت

- 15 مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست روزانه 23755  كرج -سازمان حفاظت محيط زيست  -دانشكده محيط زيست 
مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست 1 - نوبت دوم 23756  دانشگاه سمنان
مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست 7 - نوبت دوم 23757  كرج -سازمان حفاظت محيط زيست  -دانشكده محيط زيست 
- 20 مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست غيرانتفاعي 23758  ساوه -انرژي  غيرانتفاعيموسسه 

 )1كد ضريب (مجموعه ايمني صنعتي  - 1294

دانشگاه علوم پزشكي  - دانشكده سالمت ايمني و محيط زيست  ايمني صنعتي - 6  
 روزانه 23759  تهران -شهيد بهشتي 

- 20 ايمني صنعتي غيرانتفاعي 23760  يزد -علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه 
- 20 ايمني صنعتي غيرانتفاعي 23761  المرد -تابناك  غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ايمني صنعتي غيرانتفاعي 23762  )قزوين -محل تحصيل واحد مركزي ( كار غيرانتفاعيموسسه 
- 20 ايمني صنعتي غيرانتفاعي 23763  البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيموسسه 

 )2كد ضريب (ايمني صنعتي مجموعه  - 1294

روزانه 23764  دانشگاه تهران بهداشت و محيط زيست ،ايمني 8 -  
نوبت دوم 23765  دانشگاه تهران بهداشت و محيط زيست ،ايمني 7 -
- 15 پرديس خودگردان 23766 )محل تحصيل پرديس خودگردان جزيره كيش(دانشگاه تهران  بهداشت و محيط زيست ،ايمني

 

  


