
 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 6 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 16 ادبيات فارسيزبان و  روزانه  10001  دانشگاه اراك
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10002  دانشگاه اروميه
- 11 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10003  دانشگاه اصفهان

6  - فقط زن -محور  آموزش زبان و ادبيات فارسي روزانه  10004  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
17  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي روزانه  10005  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10006  دانشگاه ايالم
- 14 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10007  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 18 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10008  دانشگاه بيرجند
- 14 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10009  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 11 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10010  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  10011  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان و ادبيات فارسي 7  - و پرورش آموزش

- 5 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10012  دانشگاه تربيت مدرس
پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي گرايش 

 روزانه  10013  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي 5  - ادبيات عامه

پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي گرايش 
 روزانه  10014  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات فارسيزبان و  5  - زبان فارسي آموزش

- 9 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10015  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10016  دانشگاه جهرم
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10017  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

10  - محل تحصيل تهران فارسيزبان و ادبيات  روزانه  10018  دانشگاه خوارزمي
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10019  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10020  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10021  دانشگاه زابل
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10022  دانشگاه زنجان
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10023  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10024  دانشگاه سمنان
- 30 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10025  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10026  دانشگاه شهركرد
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10027  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 12 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10029  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10030  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10031  دانشگاه شيراز
- 20 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10032  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10033  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد ادبيات فارسيزبان و  روزانه  10034  دانشگاه قم
10  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي روزانه  10035  دانشگاه قم
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  10036  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 6  - خيابان طالقاني

- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10037  دانشگاه كاشان
12  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي روزانه  10038  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 33 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10039  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10040  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10041  دانشگاه گنبد
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10042  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10043  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10044  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10045  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10046  دانشگاه نيشابور
- 15 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10047  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 30 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10048  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10049  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 22 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10050  دانشگاه ياسوج
- 13 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10051  دانشگاه يزد
- 10 زبان و ادبيات فارسي روزانه  10052  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 6 روزانه  10053  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 14 روزانه  10054  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 7 روزانه  10055  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 روزانه  10056  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 8 روزانه  10057  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 15 روزانه  10058  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 روزانه  10059  دانشگاه فردوسي مشهد تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 12 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10060  دانشگاه اراك
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10061  دانشگاه اصفهان

17  - فقط زن زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10062  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10063  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10064  دانشگاه ايالم
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10066  بيرجنددانشگاه 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10067  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10068  دانشگاه تبريز
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10069  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 7 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 9 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10070  دانشگاه تهران
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10071  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10072  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 7 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10073  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10074  دانشگاه زابل
- 2 فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10075  دانشگاه زنجان
- 6 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10076  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
8 - زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10077  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10078  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 فارسي زبان و ادبيات نوبت دوم  10079  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10080  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 20 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10081  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 زبان و ادبيات فارسي دومنوبت   10082  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10083  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  10084  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 3  - خيابان طالقاني

- 4 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10085  گرگان -دانشگاه گلستان 
15 - فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10086  رشت -دانشگاه گيالن 
7 - زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10087  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 8 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10088  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10089  دانشگاه نيشابور
- 5 فارسيزبان و ادبيات  نوبت دوم  10090  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 20 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10091  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10092  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم  10093  دانشگاه ياسوج
- 6 ادبيات فارسيزبان و  نوبت دوم  10094  دانشگاه يزد
- 3 نوبت دوم  10095  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 6 نوبت دوم  10096  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 3 نوبت دوم  10097  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات فارسي گرايش 
- 2 نوبت دوم  10098  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 4 نوبت دوم  10099  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 15 نوبت دوم  10100  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فارسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات 
- 4 نوبت دوم  10101  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10102  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10103  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10104  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10105  مركز شبستر -شرقي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10106  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10107  مركز مراغه -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10108  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10109  مركز مرند -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10110  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10111  آباد بستانواحد  -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10112  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10113  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10114  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10115  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10116  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10117  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10118  مركز نقده -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10119  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10120  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فارسيزبان و ادبيات  پيام نور  10121  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10122  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10123  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10124  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10125  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10126  خوانسارمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10127  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10128  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10129  مركز زرين شهر -اصفهان استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10130  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10131  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10132  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10133  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10134  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10135  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10136  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10137  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10138  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10139  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10140  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10141  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10142  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 8 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10143  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10144  مركز ورامين - استان تهراننور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10145  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10146  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10147  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10148 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10149 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10150  مركز فارسان -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10151  مركز فارسان -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10152  مركز فريمان -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10153  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10154  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10155  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10156  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10157  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10158  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10159  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10160  مركز بجنورد -خراسان شمالي استان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10161  مركز بجنورد -استان خراسان شمالي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10162  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10163  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10164  مركز خرمشهر -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10165  مركز خرمشهر -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10166  مركز رامهرمز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10167  مركز رامهرمز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10168  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10169  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10170  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10171  مركز سمنان - سمنان استان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10172  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10173  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10174  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10175  مركز جهرم - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10176  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10177  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10178  مركز تاكستان -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10179  مركز تاكستان -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 فارسي زبان و ادبيات پيام نور  10180  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10181  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10182  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10183  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10184  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10185  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10186  مركز جيرفت -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10187  مركز جيرفت -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10188  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10189  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

 زبان و ادبيات فارسي 8 - 
مركز  -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
 پيام نور  10190  دوگنبدان

 زبان و ادبيات فارسي 15  - محور آموزش
مركز  -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
 پيام نور  10191  دوگنبدان

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10192  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10193  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

- 8 ادبيات فارسيزبان و  پيام نور  10194  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10195  مركز اليگودرز - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي نورپيام   10196  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10197  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10198  مركز آمل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10199  مركز آمل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10200  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10201  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10202  مركز بهشهر -مازندران استان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10203  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10204  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10205  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10206  محمودآبادمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10207  محمودآبادمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10208  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10209  مركز خمين - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10210  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10211  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10212  واحد ابوموسي -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10213  ماليرمركز  -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10214  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 9 جدول شماره 1  
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10215  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10216  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10217  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10218  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10219  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10220  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
گرايش  -پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي

 پيام نور  10221  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 15  - محور آموزش -ادبيات عامه 

گرايش  -پذيرش با عنوان زبان و ادبيات فارسي
 پيام نور  10222  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي 8  - ادبيات عامه

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10223  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10224  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10225  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي پيام نور  10226  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 پيام نور  10227  واحد بوانات - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
15  - محور آموزش پيام نور  10228  واحد بوانات - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي

- 8 پيام نور  10229  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
15  - محور آموزش پيام نور  10230  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  فارسي گرايش ادبيات تطبيقيزبان و ادبيات 

- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10231  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10232  ساوه -دانشستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان و ادبيات فارسي غيرانتفاعي  10233  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  10234  تبريز -چرخ نيلوفري آذربايجان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
- 20 غيرانتفاعي  10235  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي

40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي دولتي  10236  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10237  دانشگاه اصفهان

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10238  دانشگاه تبريز

 ادبيات فارسيزبان و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10239  )كيش
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10240  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 زبان و ادبيات فارسي 10 - 
پرديس خودگردان در محل تحصيل (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  10241  )كرج
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10242  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10243  دانشگاه زابل

-  8 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10244  دانشگاه سمنان

 زبان و ادبيات فارسي 30 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  10245  )پرديس خودگردان در چابهار

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فارسيزبان و ادبيات  خودگردان پرديس  10246  دانشگاه شيراز
-  20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10247  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10248  رشت -دانشگاه گيالن 

6  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10249  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي خودگردان پرديس  10250  دانشگاه ياسوج

40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10251  مركز تبريز -آذربايجان شرقي استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10252  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10253  مركز نقده -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10254  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10255  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فارسيزبان و ادبيات  مجازي پيام نور  10256  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10257  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10258  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10259 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10260  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش ادبيات فارسي زبان و مجازي پيام نور  10261  مركز نيشابور -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10262  مركز بجنورد -استان خراسان شمالي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10263  مركز اهواز -خوزستان استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10264  مركز زنجان -استان زنجان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10265  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10266  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10267  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10268  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10269  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10270  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش ادبيات فارسيزبان و  مجازي پيام نور  10271  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10272  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10273  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10274  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان و ادبيات فارسي مجازي پيام نور  10275  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

  )2ضريب كد (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101
  - 6 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10276  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 7 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10277  دانشگاه شيراز
- 10 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10278  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان روزانه  10279  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان نوبت دوم  10280  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان نوبت دوم  10281  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10282  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 10 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10283  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش ونوجوان كودك ادبياتوادبيات فارسي گرايش  زبان پيام نور  10284 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10285 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 ونوجوان كودك ادبياتوادبيات فارسي گرايش  زبان پيام نور  10286  مركز داراب - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10287  مركز داراب - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10288  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10289  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10290  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

- 8 ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان پيام نور  10291  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
20  - فقط زن ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان غيرانتفاعي  10292  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

7  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  ونوجوان كودك وادبيات فارسي گرايش ادبيات زبان خودگردان پرديس  10293  دانشگاه شيراز
 )3كد ضريب (مجموعه زبان و ادبيات فارسي  - 1101

  - 5 روزانه  10294  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 11 روزانه  10295  دانشگاه تبريز گرايش ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي 
- 11 روزانه  10296  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 روزانه  10297  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 روزانه  10298  دانشگاه سمنان ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش 

8  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  10299  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 روزانه  10300  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 10 روزانه  10301  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ادبيات پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش 
- 5 روزانه  10302  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 7 روزانه  10303  آباد خرم - دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 روزانه  10304  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 9 روزانه  10305  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 4 نوبت دوم  10306  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 نوبت دوم  10307  تبريزدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 2 نوبت دوم  10308  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 6 نوبت دوم  10309  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

8  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  10310  تهران - دانشگاه شاهد  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 نوبت دوم  10311  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 3 نوبت دوم  10312  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 5 نوبت دوم  10313  دانشگاه يزد پايداريزبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 
- 8 پيام نور  10314  مركز برازجان - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

15  - محور آموزش نورپيام   10315  مركز برازجان - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 پيام نور  10316  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

15  - محور آموزش پيام نور  10317  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 8 پيام نور  10318  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريزبان و 

15  - محور آموزش پيام نور  10319  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
- 20 غيرانتفاعي  10320  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10321  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10322  شيراز دانشگاه زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10323  دانشگاه تبريز هواشناسي كاربردي

 - 15 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10324  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  6 - 
 روزانه  10325  كرمانشاه -دانشگاه رازي  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  10 - 
 روزانه  10326  دانشگاه زنجان هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  7 - 
 روزانه  10327  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  6 - 
 روزانه  10328  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  هواشناسي كاربردي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  9 - 
 روزانه  10329  سنندج - دانشگاه كردستان هواشناسي كاربردي

 - 5 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10330  آباد خرم - دانشگاه لرستان  هواشناسي كاربردي

 - 12 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10331  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  هواشناسي كاربردي

 - 8 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 روزانه  10332  دانشگاه يزد هواشناسي كاربردي

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10333  دانشگاه تبريز آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  5 - 
 روزانه  10334  دانشگاه تربيت مدرس آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي( آب و هواشناسي 4 - 
 روزانه  10335  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هوايي

گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  8 - 
 روزانه  10336  گرگان -دانشگاه گلستان  آب و هوايي

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  4 - 
 روزانه  10337  اصفهاندانشگاه  هواشناسي سينوپتيك

گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  4 - 
 روزانه  10338  دانشگاه تهران هواشناسي سينوپتيك

 - 10 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 روزانه  10339  دانشگاه زنجان هواشناسي سينوپتيك



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 11 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 روزانه  10340  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 8 
گرايش آب و  )شناسي اقليم(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 روزانه  10341  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10342  دانشگاه تبريز

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10343  دانشگاه تهران

 7  - تهرانمحل تحصيل 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10344  دانشگاه خوارزمي

 - 15 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 روزانه  10345  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10346  دانشگاه تبريز

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10347  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10348  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي( آب و هواشناسي

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10349  دانشگاه زنجان

 - 5 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10350  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10351  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 نوبت دوم  10352  دانشگاه يزد

 - 2 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10353  دانشگاه تبريز

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10354  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 4 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
 نوبت دوم  10355  گرگان -دانشگاه گلستان 

 - 3 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10356  دانشگاه اصفهان

 - 3 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10357  دانشگاه تهران

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10358  دانشگاه زنجان

 - 6 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10359  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي سينوپتيك
 نوبت دوم  10360  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 نوبت دوم  10361  دانشگاه تبريز

 - 3 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 نوبت دوم  10362  دانشگاه تهران

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10363  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10364  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10365  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10366  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10367  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10368  مركز اوز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10369  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10370  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10371  واحد ابركوه -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نور  10372  واحد ابركوه -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10373  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )شناسياقليم (آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10374  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10375  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(و هواشناسي  آب

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10376  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10377  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10378  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 12 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10379  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10380  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10381  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10382  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10383  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10384  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10385  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 پيام نور  10386  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10387  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10388  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10389  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 پيام نور  10390  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
خودگردان پرديس  10391  دانشگاه تبريز

 4  - تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 
گرايش مخاطرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي
خودگردان پرديس  10392  دانشگاه تبريز

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

خودگردان پرديس  10393  دانشگاه تبريز

 20  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(هواشناسي آب و 

 هواشناسي كاربردي
 مجازي پيام نور  10394  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 پيام نورمجازي   10395  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 هواشناسي كاربردي
 مجازي پيام نور  10396  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10397  مركز اروميه -غربي استان آذربايجان نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10398  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 20  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10399  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش تغييرات  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 

 آب و هوايي اقليمي
 مجازي پيام نور  10400  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
گرايش آب و  )اقليم شناسي(آب و هواشناسي 
 هواشناسي شهري

 مجازي پيام نور  10401  واحد سقز - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 7 روزانه  10402  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 5 روزانه  10403  دانشگاه تربيت مدرس محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 15 روزانه  10404  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 2 روزانه  10405  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 6 روزانه  10406  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 12 روزانه  10407  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

 - 4 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10408  دانشگاه اصفهان

 - 12 
در  ژئومورفولوژيگرايش هيدرو ژئومورفولوژي

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10409  دانشگاه تبريز

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10410  دانشگاه تهران

 7  - محل تحصيل تهران
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10411  خوارزميدانشگاه 

 - 4 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10412  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 12 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10413  دانشگاه زنجان

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10414  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10415  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10416  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 12 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10417  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 روزانه  10418  دانشگاه يزد

- 5 نوبت دوم  10419  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 6 نوبت دوم  10420  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 13 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  محل كد  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 نوبت دوم  10421  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
- 5 نوبت دوم  10422  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10423  دانشگاه اصفهان

 - 8 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10424  دانشگاه تبريز

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10425  دانشگاه تهران

 - 2 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10426  دانشگاه زنجان

 - 6 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10427  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10428  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 3 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 نوبت دوم  10429  دانشگاه يزد

 - 10 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 پيام نور  10430  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
 پيام نور  10431  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10432  دانشگاه تبريز محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
15  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  خودگردان پرديس  10433  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10434  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  محيطيريزي  برنامهژئومورفولوژي گرايش 
 12  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل 

در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو
 محيطيريزي  برنامه

خودگردان پرديس  10435  دانشگاه تبريز

 - 7 
در  ژئومورفولوژيژئومورفولوژي گرايش هيدرو

 محيطيريزي  برنامه
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  10436  )كرج
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4  -  گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10437  دانشگاه اصفهان
6  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10438  دانشگاه تبريز

6  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10439  دانشگاه تبريز
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10440  دانشگاه تربيت مدرس شهريريزي  برنامهجغرافيا و  5  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10441  دانشگاه تهران
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10442  دانشگاه تهران

3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10443  دانشگاه تهران
10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10444  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

5  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10445  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
7  - محل تحصيل تهران -گرايش آمايش شهري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10446  دانشگاه خوارزمي

محل تحصيل تهران -گرايش محيط زيست شهري  -  7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10447  دانشگاه خوارزمي
- 6 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10448  دانشگاه زابل

6  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10449  دانشگاه زنجان
- 10 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10450  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10451  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10452  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - گرايش محيط زيست شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10453  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10454  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10455  دانشگاه فردوسي مشهد

5  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10456  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10457  دانشگاه كاشان
- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10458  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 18 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10459  رشت -دانشگاه گيالن 
- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10460  بابلسر - دانشگاه مازندران 

5  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10461  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
5  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10462  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

- 10 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10463  دانشگاه مراغه
- 7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10464  دانشگاه يزد

2  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10465  دانشگاه اصفهان
4  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10466  دانشگاه تبريز

4  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10467  دانشگاه تبريز
3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10468  دانشگاه تهران

3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10469  تهراندانشگاه 
3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10470  دانشگاه تهران

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10471  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10472  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10473  دانشگاه زابل
2  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10474  دانشگاه زنجان

- 5 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10475  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
4  - فقط مرد شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10476  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

3  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10477  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
2  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10478  فردوسي مشهددانشگاه 

3  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10479  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10480  دانشگاه كاشان
- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10481  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10482  رشت -دانشگاه گيالن 
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3  - شهريگرايش آمايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10483  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
3  - مسكنريزي  برنامهگرايش  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10484  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

- 4 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10485  دانشگاه مراغه
- 3 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم 10486  دانشگاه يزد

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10487  مركز هشترود -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10488  مركز هشترود -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10489  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10490  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10491  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10492  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10493  واحد تيران -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10494  واحد تيران -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10495  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10496  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10497  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10498  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10499  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10500  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10501  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10502  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10503  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10504  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10505  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10506  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10507  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10508  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10509  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10510  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

- 8 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  پيام نور 10511  واحد شوش -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش شهريريزي  برنامهجغرافيا و  پيام نور 10512  واحد شوش -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10513  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نورپيام  10514  مركز بويين زهرا -استان قزوين نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10515  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10516  مركز بيجار - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10517  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش آمايش شهري

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10518  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10519  بابل مركز -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش محيط زيست شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10520  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش محيط زيست شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10521  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - شهريگرايش بهسازي و نوسازي 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10522  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10523  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - مسكنريزي  برنامهگرايش 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10524  مركز اردكان -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 
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 كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10525  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور 10526  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  غيرانتفاعي 10527  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  غيرانتفاعي 10528  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 6 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10529  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز 

شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 

 خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس 10530  دانشگاه تبريز شهريريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس 10531  )كيش

 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس 10532  )كرج
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 
 خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 10533  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  10  -

شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
پرديس محل تحصيل  -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 10534  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  5  -

محل تحصيل پرديس  -گرايش آمايش شهري 
خودگردان پرديس 10535  دانشگاه خوارزمي شهريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - خودگردان در تهران

تحصيل محل  -گرايش محيط زيست شهري 
خودگردان پرديس 10536  دانشگاه خوارزمي شهريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - پرديس خودگردان در تهران

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10537  دانشگاه زابل
شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل  -شهري گرايش محيط زيست 
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 10538  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  10  -

10  - گرايش آمايش شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
5  - گرايش بهسازي و نوسازي شهري شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10540  دانشگاه فردوسي مشهد

- 7 شهريريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس 10541  دانشگاه يزد
 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 مجازي پيام نور 10542  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

-شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10543  مركز وزوان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10544  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10545  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

 -شهري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10546  مركز بروجن -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -مسكن ريزي  برنامهگرايش 

-شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10547  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش آمايش شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10548  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 -شهريريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور 10549  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  شهريريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -گرايش بهسازي و نوسازي شهري 

 )4كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
3  -  گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10550  دانشگاه اصفهان

12  - روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10551  دانشگاه بيرجند
5  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10552  دانشگاه تبريز

5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10553  دانشگاه تبريز
 روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10554  دانشگاه تربيت مدرس روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

3  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10555  دانشگاه تهران
3  - روستاييگرايش مديريت توسعه پايدار  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10556  دانشگاه تهران

7  - محل تحصيل تهران -گرايش اقتصاد فضا  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10557  دانشگاه خوارزمي
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 روزانه  10558  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  - روستايي توسعه پايدارمديريت گرايش 

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 روزانه  10559  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

8  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10560  دانشگاه زنجان
8  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10561  دانشگاه زنجان

8  - گرايش مديريت توسعه پايدارروستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10562  دانشگاه زنجان
- 10 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10563  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 

10  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10564  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10565  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - توسعه پايدار روستاييگرايش مديريت  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10566  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
4  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10567  دانشگاه فردوسي مشهد

4  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10568  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10569  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 9 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10570  رشت -دانشگاه گيالن 

10  - مسكنريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  روزانه  10571  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10572  دانشگاه اصفهان

3  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10573  دانشگاه تبريز
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10574  دانشگاه تبريز



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 16 جدول شماره 1  

 

 )4كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

3  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10575  دانشگاه تهران
3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10576  دانشگاه تهران

8  - روستاييپايدار توسعه مديريت گرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10577  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 نوبت دوم  10578  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  3  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نوبت دوم  10579  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  3  - روستايي توسعه پايدارمديريت گرايش 

2  - گرايش اقتصاد فضا روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10580  دانشگاه زنجان
2  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10581  دانشگاه زنجان

2  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10582  دانشگاه زنجان
- 5 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10583  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

10  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10584  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
10  - توسعه پايدار روستاييگرايش مديريت  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10585  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10586  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
3  - كالبديريزي  برنامهگرايش  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10587  دانشگاه فردوسي مشهد

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10588  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10589  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 3 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10590  رشت -دانشگاه گيالن 

5  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  نوبت دوم  10591  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

 پيام نور  10592  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10593  مركز اروميه -آذربايجان غربي استان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10594  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10595  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10596  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش اقتصاد فضا

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10597  مركز اردستان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش اقتصاد فضا 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10598  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10599  مركز زرين شهر -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10600  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10601  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10602  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10603  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10604 شهركرد مركز -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10605 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10606  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10607  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10608  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10609  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10610  مركز كاشمر -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - فضاگرايش اقتصاد 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10611  كاشمرمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -گرايش اقتصاد فضا 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10612  مركز مريوان - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10613  مركز مريوان - استان كردستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10614  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10615  آباد غرب اسالممركز  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10616  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10617  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 نورپيام   10618  واحد بندرانزلي -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - كالبديريزي  برنامهگرايش 
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 )4كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

- روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10619  واحد بندرانزلي -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   پيام نور  10620  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10621  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش سازماندهي مناطق عشايري

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10622  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10623  مركز مالير -استان همدان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 پيام نور  10624  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  8  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 پيام نور  10625  مركز رضوانشهر صدوق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15  -

3  - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  خودگردان پرديس  10626  دانشگاه اصفهان
 - كالبدي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان گرايش 

خودگردان پرديس  10627  دانشگاه تبريز روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

 روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
پرديس خودگردان در جزيره  محل تحصيل(دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10628  )كيش
روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 

محل تحصيل  -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 
 پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس  10629  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محل  -روستايي توسعه پايدار مديريت گرايش 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  10630  دانشگاه زابل روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  6  -

روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10631  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10632  تهران جنوب -تهران استان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
محور آموزش - گرايش سازماندهي مناطق عشايري   مجازي پيام نور  10633 مركز شهركرد -وبختياري  چهارمحالاستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور  10634  مركز بيرجند -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 -روستايي ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 آموزش -گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 محور
 مجازي پيام نور  10635  مركز فريمان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  -

 - روستاييريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 مجازي پيام نور  10636  مركز گنبد كاووس -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  روستاييريزي  برنامهجغرافيا و  40  - محور آموزش -كالبدي ريزي  برنامهگرايش 

 )5كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 10 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10637  دانشگاه اروميه
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10638  دانشگاه تبريز
- 5 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10639  دانشگاه تربيت مدرس
- 3 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10640  دانشگاه تهران
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10641  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 آمايش سرزمينريزي  برنامه روزانه  10642  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه 
- 2 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10643  دانشگاه تبريز
- 4 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10644  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10645  دانشگاه تهران
- 2 آمايش سرزمينريزي  برنامه نوبت دوم  10646  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 20 آمايش سرزمينريزي  برنامه غيرانتفاعي  10647  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 

 آمايش سرزمينريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10648  )كيش
 )6كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

6  -  گرايش انساني مخاطرات محيطي روزانه  10649  دانشگاه تهران
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي روزانه  10650  دانشگاه تهران

- 6 مخاطرات محيطي روزانه  10651  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي روزانه  10652  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 15 مخاطرات محيطي روزانه  10653  بابلسر - دانشگاه مازندران 
6  - گرايش انساني مخاطرات محيطي نوبت دوم  10654  دانشگاه تهران
6  - گرايش طبيعي مخاطرات محيطي نوبت دوم  10655  دانشگاه تهران

- 4 مخاطرات محيطي نوبت دوم  10656  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 6 جغرافياي سياسي روزانه  10657  دانشگاه بيرجند
- 5 جغرافياي سياسي روزانه  10658  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 جغرافياي سياسي روزانه  10659  دانشگاه تهران

8  - محل تحصيل تهران سياسيجغرافياي  روزانه  10660  دانشگاه خوارزمي
- 7 جغرافياي سياسي روزانه  10661  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 جغرافياي سياسي روزانه  10662  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10663  دانشگاه بيرجند
- 6 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10664  دانشگاه تهران
- 3 جغرافياي سياسي نوبت دوم  10665  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 جغرافياي سياسي پيام نور  10666  واحد هشتگرد - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 18 جدول شماره 1  

 

 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش جغرافياي سياسي پيام نور  10667  واحد هشتگرد - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
گرايش فضاي  - پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي

 پيام نور  10668  روانسرواحد  -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  جغرافياي سياسي 8  - شهري

گرايش فضاي  - پذيرش با عنوان جغرافياي سياسي
 پيام نور  10669  واحد روانسر -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  جغرافياي سياسي 15  - محور آموزش -شهري 

- 20 جغرافياي سياسي غيرانتفاعي  10670  الريجان -فرهمند غيرانتفاعي  مؤسسه

 سياسيجغرافياي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10671  )كرج

 جغرافياي سياسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10672  )كيش
 )8كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

15  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  جغرافياي نظامي روزانه  10673  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 15 جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10674  دانشگاه اروميه

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10675  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين 
- 4 جغرافيا و دفاع مقدس روزانه  10676  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 )9كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

  - 7 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10677  دانشگاه تبريز
- 6 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10678  دانشگاه سمنان
- 7 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10679  دانشگاه كاشان
- 12 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10680  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  روزانه  10681  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10682  دانشگاه اصفهان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 4 روزانه  10683  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10684  دانشگاه تهران گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
محل  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

 روزانه  10685  دانشگاه خوارزمي گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  7  - تحصيل تهران

10  - گردشگريهاي  مجتمعفضايي ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10686  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
10  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  روزانه  10687  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

- 10 روزانه  10688  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 5 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10689  دانشگاه تبريز
- 2 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10690  دانشگاه سمنان
- 3 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10691  دانشگاه كاشان
- 2 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  نوبت دوم  10692  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10693  دانشگاه اصفهان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 2 نوبت دوم  10694  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

3  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10695  دانشگاه تهران گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
2  - گردشگريهاي  مجتمعفضايي ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10696  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
2  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش  نوبت دوم  10697  دانشگاه زنجان گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

- 5 نوبت دوم  10698  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10699  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10700  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  غيرانتفاعي  10701  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  10702  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10703  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10704  كرمانشاه -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

گردشگري ريزي  برنامهپذيرش با عنوان جغرافيا و 
 غيرانتفاعي  10705  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  20  - اي منطقهگردشگري ريزي  برنامهگرايش 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز )اكوتوريسم(طبيعت گردي  خودگردان پرديس  10706  دانشگاه تبريز

 )اكوتوريسم(طبيعت گردي  5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  10707  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  10708  دانشگاه تبريز گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

 گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  10709  )كيش
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10710  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گردشگريريزي  برنامهجغرافيا و 

 )10كد ضريب (جغرافيايي مجموعه علوم  - 1102

  - 12 جغرافياي پزشكي روزانه  10711  دانشگاه اروميه
- 3 جغرافياي پزشكي روزانه  10712  دانشگاه تبريز
- 2 جغرافياي پزشكي نوبت دوم  10713  دانشگاه تبريز

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

  - 7 
اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و سيستم 

 روزانه  10714  دانشگاه تبريز گرايش مطالعات آب و خاك

 - 8 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 روزانه  10715  دانشگاه تربيت مدرس گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  5  - محل تحصيل تهران
 روزانه  10716  خوارزمي دانشگاه گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  5 - 
 روزانه  10717  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  گرايش مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  4 - 
 روزانه  10718  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  گرايش مطالعات آب و خاك

سيستم اطالعات جغرافيايي سنجش از دور و  5 - 
 روزانه  10719  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  گرايش مطالعات آب و خاك

 - 4 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 

 روزانه  10720  دانشگاه تبريز گرايش مطالعات شهري و روستايي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 19 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
 روزانه  10721  دانشگاه تبريز مديريت مخاطرات محيطي

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

 روزانه  10722  دانشگاه خوارزمي مديريت مخاطرات محيطي

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10723  دانشگاه تبريز مطالعات آب و خاك

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10724  بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه مطالعات آب و خاك

 - 2 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

 نوبت دوم  10725  دانشگاه تبريز مطالعات شهري و روستايي

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5 - 
 نوبت دوم  10726  دانشگاه تبريز مديريت مخاطرات محيطي

و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  سنجش از دور 20 - 
 غيرانتفاعي  10727  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
خودگردان پرديس  10728  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  8  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
خودگردان پرديس  10729  دانشگاه تربيت مدرس مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
خودگردان پرديس  10730  دانشگاه خوارزمي مطالعات آب و خاك

 - 5 
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 

خودگردان پرديس  10731  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  5 - 
 مطالعات آب و خاك

محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
خودگردان پرديس  10732  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7 - 
خودگردان پرديس  10733  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  مديريت مخاطرات محيطي

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  10734  دانشگاه تبريز مخاطرات محيطيمديريت 

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

خودگردان پرديس  10735  دانشگاه خوارزمي مديريت مخاطرات محيطي
 )1كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104

  - 5 زبان و ادبيات عرب روزانه  10736  دانشگاه اصفهان
16  - فقط زن زبان و ادبيات عرب روزانه  10737  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 زبان و ادبيات عرب روزانه  10738  دانشگاه ايالم
- 8 زبان و ادبيات عرب روزانه  10739  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10740  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 زبان و ادبيات عرب روزانه  10741  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات عرب روزانه  10742  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 15 زبان و ادبيات عرب روزانه  10743  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 14 زبان و ادبيات عرب روزانه  10744  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 20 زبان و ادبيات عرب روزانه  10745  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 22 زبان و ادبيات عرب روزانه  10746  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 زبان و ادبيات عرب روزانه  10747  دانشگاه زابل
- 6 ادبيات عرب زبان و روزانه  10748  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10749  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10750  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 15 زبان و ادبيات عرب روزانه  10751  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 18 ادبيات عربزبان و  روزانه  10752  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 زبان و ادبيات عرب روزانه  10753  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10754  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد زبان و ادبيات عرب روزانه  10755  دانشگاه قم
10  - فقط زن زبان و ادبيات عرب روزانه  10756  دانشگاه قم

- 5 زبان و ادبيات عرب روزانه  10757  دانشگاه كاشان
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  10758  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 5  - خيابان طالقاني

- 32 زبان و ادبيات عرب روزانه  10759  سنندج -دانشگاه كردستان 
10  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب روزانه  10760  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 14 زبان و ادبيات عرب روزانه  10761  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10762  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 20 زبان و ادبيات عرب روزانه  10763  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 12 زبان و ادبيات عرب روزانه  10764  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 زبان و ادبيات عرب روزانه  10765  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 13 زبان و ادبيات عرب روزانه  10766  دانشگاه يزد
- 10 زبان و ادبيات عرب روزانه  10767  فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
- 4 زبان عربي آموزش روزانه  10768  دانشگاه اصفهان
- 5 زبان عربي آموزش روزانه  10769  دانشگاه تربيت مدرس
- 14 روزانه  10770  دانشگاه اراك زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 6 روزانه  10771  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 5 روزانه  10772  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 روزانه  10773  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10774  دانشگاه اصفهان
- 8 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10775  دانشگاه ايالم
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10776  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10777  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10778  دانشگاه تهران
- 7 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10779  )فارابي قم محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 20 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10780  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 10 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10781  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10782  دانشگاه زابل
- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10783  دانشگاه سمنان
- 4 زبان و ادبيات عرب دومنوبت   10784  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 2 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10785  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10786  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10787  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  10788  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 3  - طالقانيخيابان 

- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10789  دانشگاه كاشان
14 - زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10790  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10791  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 عرب زبان و ادبيات نوبت دوم  10792  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10793  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 6 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم  10794  دانشگاه يزد
- 3 زبان عربي آموزش نوبت دوم  10795  دانشگاه اصفهان
- 10 نوبت دوم  10796  دانشگاه اراك ادبيات عربيزبان و ادبيات عرب گرايش 
- 3 نوبت دوم  10797  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 زبان و ادبيات عرب پيام نور  10798  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب پيام نور  10799  مركز سنندج - كردستان استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 پيام نور  10800  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10801  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10802  مركز شهرضا -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10803  مركز شهرضا -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10804  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  عربي زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات

15  - محور آموزش پيام نور  10805  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10806  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10807  مركز آباده - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10808  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10809  ممسني نورآبادمركز  - استان فارس نور  پيامدانشگاه  ادبيات عرب گرايش ادبيات عربيزبان و 
- 8 پيام نور  10810  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10811  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10812  مركز جوانرود -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10813  مركز جوانرود -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
15  - محور آموزش پيام نور  10814  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

- 8 پيام نور  10815  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10816  مركز بندر تركمن -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  عربي زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات

15  - محور آموزش پيام نور  10817  مركز بندر تركمن -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
- 8 پيام نور  10818  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

15  - محور آموزش پيام نور  10819  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
20  - شرايط در انتهاي دفترچه زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10820  اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

10  - فقط زن -دفترچه  شرايط در انتهاي زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10821  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  زبان و ادبيات عرب غيرانتفاعي  10822  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 

40  - محور آموزش زبان و ادبيات عرب مجازي دولتي  10823  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10824  دانشگاه اصفهان

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10825  دانشگاه ايالم
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ادبيات عربزبان و  خودگردان پرديس  10826  دانشگاه سمنان
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10827  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

- 5 زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10828  دانشگاه فردوسي مشهد
3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عرب خودگردان پرديس  10829  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  10830  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  10831  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان و ادبيات عرب گرايش ادبيات عربي
 )2كد ضريب (مجموعه زبان عربي  -  1104

-  15  فقط زن مترجمي زبان عربي روزانه  10832  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10833  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 مترجمي زبان عربي روزانه  10834  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه 
- 7 مترجمي زبان عربي روزانه  10835  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مترجمي زبان عربي روزانه  10836  دانشگاه تهران
- 15 مترجمي زبان عربي روزانه  10837  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10838  دانشگاه سمنان
- 8 مترجمي زبان عربي روزانه  10839  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 مترجمي زبان عربي روزانه  10840  دانشگاه فردوسي مشهد
- 6 مترجمي زبان عربي روزانه  10841  دانشگاه كاشان
- 2 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10842  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10843  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10844  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10845  دانشگاه تهران
- 6 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10846  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10847  دانشگاه سمنان
- 2 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10848  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10849  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان عربي نوبت دوم  10850  دانشگاه كاشان
- 15 مترجمي زبان عربي خودگردان پرديس  10851  )كيش جزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان عربي خودگردان پرديس  10852  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 21 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (اقتصادي مجموعه علوم  -  1105

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 20 علوم اقتصادي روزانه  10853  دانشگاه اروميه
- 7 علوم اقتصادي روزانه  10854  دانشگاه اصفهان

26  - فقط زن علوم اقتصادي روزانه  10855  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 علوم اقتصادي روزانه  10856  دانشگاه ايالم
- 20 علوم اقتصادي روزانه  10857  دانشگاه بجنورد
- 9 علوم اقتصادي روزانه  10858  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 14 علوم اقتصادي روزانه  10859  دانشگاه تبريز
- 5 علوم اقتصادي روزانه  10860  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10861  دانشگاه تهران
- 14 علوم اقتصادي روزانه  10862  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10863  دانشگاه زنجان
- 12 علوم اقتصادي روزانه  10864  دانشگاه سمنان
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10865  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 16 علوم اقتصادي روزانه  10866  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10867  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10868  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10869  دانشگاه شيراز
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10870  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10871  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 علوم اقتصادي روزانه  10872  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - محور آموزش علوم اقتصادي روزانه  10873  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 12 علوم اقتصادي روزانه  10874  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 علوم اقتصادي روزانه  10875  بابلسر - دانشگاه مازندران 

18  - پذيرش با عنوان اقتصاد هنر علوم اقتصادي روزانه  10876  دانشگاه هنر اصفهان
18  - شهريپذيرش با عنوان اقتصاد  علوم اقتصادي روزانه  10877  دانشگاه هنر اصفهان

- 17 علوم اقتصادي روزانه  10878  دانشگاه يزد
- 10 علوم اقتصادي روزانه  10879  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
يالملل بينگرايش ديپلماسي در سازمانهاي اقتصادي 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -
 روزانه  10880  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  علوم اقتصادي 7  -

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
يالملل بينگرايش ديپلماسي در سازمانهاي اقتصادي 

 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -
 روزانه  10881  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  علوم اقتصادي 3  -

- 5 روزانه  10882  دانشگاه تهران علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 10 روزانه  10883  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10884  دانشگاه اصفهان

-  16 فقط زن ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10885  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10886  دانشگاه بجنورد
- 8 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10887  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 13 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10888  دانشگاه تبريز
- 5 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10889  دانشگاه تهران
- 11 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10890  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10891  تهران - عالمه طباطبايي  دانشگاه

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  10892  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  12  - پيشرفت

- 8 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  روزانه  10893  دانشگاه فردوسي مشهد
15  - محور آموزش روزانه  10894  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

- 15 روزانه  10895  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 10 روزانه  10896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  10897  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه 8  - پيشرفت

- 3 روزانه  10898  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 4 اقتصاد انرژي روزانه  10899  دانشگاه اصفهان

-  16 فقط زن اقتصاد انرژي روزانه  10900  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 اقتصاد انرژي روزانه  10901  دانشگاه ايالم
- 5 اقتصاد انرژي روزانه  10902  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 اقتصاد انرژي روزانه  10903  دانشگاه تهران
- 6 اقتصاد انرژي روزانه  10904  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

10  - محل تحصيل تهران اقتصاد انرژي روزانه  10905  خوارزميدانشگاه 
- 7 اقتصاد انرژي روزانه  10906  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 16 اقتصاد انرژي روزانه  10907  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

محل تحصيل در پرديس فني و مهندسي شهيد 
 روزانه  10908  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاد انرژي 10  - عباسپور

- 10 انرژياقتصاد  روزانه  10909  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 اقتصاد انرژي روزانه  10910  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
- 8 اقتصاد انرژي روزانه  10911  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 اقتصاد انرژي روزانه  10912  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 بانكداري اسالمي روزانه  10913  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران بانكداري اسالمي روزانه  10914  دانشگاه خوارزمي
- 10 بانكداري اسالمي روزانه  10915  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط زن بانكداري اسالمي روزانه  10916  دانشگاه قم
10  - فقط مرد بانكداري اسالمي روزانه  10917  دانشگاه قم

20  - شرايط در انتهاي دفترچه بانكداري اسالمي روزانه  10918  تهران -بانكداري ايران  آموزشعالي  مؤسسه
- 10 اقتصاد و تجارت الكترونيك روزانه  10919  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 اقتصاد اسالمي روزانه  10920  دانشگاه اصفهان



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 22 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (علوم اقتصادي  مجموعه -  1105  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 اقتصاد اسالمي روزانه  10921  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران اقتصاد اسالمي روزانه  10922  دانشگاه خوارزمي
- 6 اقتصاد اسالمي روزانه  10923  دانشگاه شيراز

10  - فقط زن اقتصاد اسالمي روزانه  10924  دانشگاه قم
10  - فقط مرد اقتصاد اسالمي روزانه  10925  دانشگاه قم

- 10 اقتصاد نفت و گاز روزانه  10926  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10927  دانشگاه اصفهان

8  - فقط زن علوم اقتصادي نوبت دوم  10928  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10929  دانشگاه ايالم
- 7 علوم اقتصادي نوبت دوم  10930  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 علوم اقتصادي نوبت دوم  10931  دانشگاه تبريز
- 5 علوم اقتصادي نوبت دوم  10932  دانشگاه تربيت مدرس
- 15 علوم اقتصادي نوبت دوم  10933  دانشگاه تهران
- 3 علوم اقتصادي نوبت دوم  10934  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 علوم اقتصادي نوبت دوم  10935  دانشگاه سمنان
- 6 علوم اقتصادي نوبت دوم  10936  زاهدان -و بلوچستان  دانشگاه سيستان
- 8 علوم اقتصادي نوبت دوم  10937  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 علوم اقتصادي نوبت دوم  10938  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 10 علوم اقتصادي نوبت دوم  10939  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 علوم اقتصادي نوبت دوم  10940  فردوسي مشهددانشگاه 
- 15 علوم اقتصادي نوبت دوم  10941  بابلسر - دانشگاه مازندران 

2  - پذيرش با عنوان اقتصاد شهري علوم اقتصادي نوبت دوم  10942  دانشگاه هنر اصفهان
2  - پذيرش با عنوان اقتصاد هنر علوم اقتصادي نوبت دوم  10943  دانشگاه هنر اصفهان

- 8 اقتصاديعلوم  نوبت دوم  10944  دانشگاه يزد
- 5 نوبت دوم  10945  دانشگاه تهران علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 10 نوبت دوم  10946  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  دومنوبت   10947  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10948  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 1 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10949  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10950  دانشگاه تبريز
- 5 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10951  دانشگاه تهران
- 3 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10952  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10953  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  10954  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  2  - پيشرفت

- 6 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  نوبت دوم  10955  دانشگاه فردوسي مشهد
5  - محور آموزش نوبت دوم  10956  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

- 5 نوبت دوم  10957  دانشگاه شاهرود اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  10958  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه 2  - پيشرفت

- 3 نوبت دوم  10959  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه
- 2 انرژي اقتصاد نوبت دوم  10960  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن اقتصاد انرژي نوبت دوم  10961  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10962  دانشگاه ايالم
- 5 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10963  دانشگاه تربيت مدرس
- 5 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10964  دانشگاه تهران
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10965  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 2 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10966  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10967  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 اقتصاد انرژي دومنوبت   10968  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10969  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 اقتصاد انرژي نوبت دوم  10970  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 بانكداري اسالمي نوبت دوم  10971  دانشگاه تهران
- 10 بانكداري اسالمي نوبت دوم  10972  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 تجارت الكترونيكاقتصاد و  نوبت دوم  10973  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 اقتصاد اسالمي نوبت دوم  10974  دانشگاه اصفهان
- 5 اقتصاد اسالمي نوبت دوم  10975  دانشگاه تهران

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10976  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10977  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10978  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10979  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10980  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10981  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10982  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10983  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10984  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10985  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم اقتصادي پيام نور  10986  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم اقتصادي پيام نور  10987  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10988  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10989  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10990  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10991  مركز شبستر -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10992  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 23 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم اقتصادي  -  1105  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10993  مركز زاهدان - استان سيستان و بلوچستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 اقتصاد اسالمي پيام نور  10994  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اقتصاد اسالمي پيام نور  10995  مركز ساري -مازندران استان نور  پيامدانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10996  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10997  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10998  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  10999  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 علوم اقتصادي غيرانتفاعي  11000  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  غيرانتفاعي  11001  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد انرژي غيرانتفاعي  11002  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 بانكداري اسالمي غيرانتفاعي  11003  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 بانكداري اسالمي غيرانتفاعي  11004  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد و تجارت الكترونيك غيرانتفاعي  11005  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11007  بابلسر -پارسا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11008  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11009  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11010  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 اقتصاد اسالمي غيرانتفاعي  11011  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11012  دانشگاه تبريز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11013  دانشگاه تربيت مدرس

 علوم اقتصادي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11014  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  علوم اقتصادي 15 - 
خودگردان پرديس  11015  )كرج

 علوم اقتصادي 10 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  11016  )پرديس خودگردان در چابهار

- 8 علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11017  دانشگاه شيراز
- 17 علوم اقتصادي خودگردان پرديس  11018  يزددانشگاه 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11019  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد محيط زيست
13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  خودگردان پرديس  11020  دانشگاه تبريز

- 4 ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  خودگردان پرديس  11021  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 خودگردان پرديس  11022  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اقتصاديي ها سيستمريزي  برنامه

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11023  دانشگاه تربيت مدرس
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11024  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد انرژي خودگردان پرديس  11025  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

-  10 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  اقتصاد و تجارت الكترونيك خودگردان پرديس  11026  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )1كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 5 روانشناسي ورزشي روزانه  11027  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي ورزشي روزانه  11028  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 روزانه  11029  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

9  - فقط زن روزانه  11030  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 روزانه  11031  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 10 روزانه  11032  )محل تحصيل كرج(خوارزمي دانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 8 روزانه  11033  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 6 روزانه  11034  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 روزانه  11035  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 روزانه  11036  دانشگاه اراك كنترل حركتي رفتار حركتي گرايش يادگيري و
- 11 روزانه  11037  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11038  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

7  - فقط زن -محور  آموزش روزانه  11039  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
9  - فقط زن روزانه  11040  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 3 روزانه  11041  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 5 روزانه  11042  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11043  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11044  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و  3  - و پرورش آموزش

- 5 روزانه  11045  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11046  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

10  - محل تحصيل تهران روزانه  11047  دانشگاه خوارزمي حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتيرفتار 
- 2 روزانه  11048  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11049  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 8 روزانه  11050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و 
- 6 روزانه  11051  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 روزانه  11052  دانشگاه شيراز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 10 روزانه  11053  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركتيرفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل 
- 4 روزانه  11054  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 روزانه  11055  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11056  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش  2  - و پرورش آموزش

- 7 روزانه  11057  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
 آموزشپذيرش با عنوان رفتارحركتي گرايش 

پذيرش ازميان داوطلبان فرهنگي  -تربيت بدني 
 فقط زن -وپرورش  آموزشپيماني  -رسمي 

 روزانه  11058  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش  15  -

- 5 روانشناسي ورزشي نوبت دوم  11059  دانشگاه تهران



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 24 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (علوم ورزشي مجموعه تربيت بدني و  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 روانشناسي ورزشي نوبت دوم  11060  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 نوبت دوم  11061  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

3  - فقط زن نوبت دوم  11062  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 5 نوبت دوم  11063  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 نوبت دوم  11064  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 2 نوبت دوم  11065  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
- 4 نوبت دوم  11066  دانشگاه اراك رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11067  دانشگاه اصفهان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

8  - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  11068  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا يادگيري و كنترل حركتيرفتار حركتي گرايش 
3  - فقط زن نوبت دوم  11069  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 2 نوبت دوم  11070  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11071  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 6 نوبت دوم  11072  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 5 نوبت دوم  11073  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11074  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11075  دانشگاه سمنان رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 10 نوبت دوم  11076  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 2 نوبت دوم  11077  دانشگاه فردوسي مشهد رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي
- 4 نوبت دوم  11078  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
- 3 نوبت دوم  11079  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
- 8 پيام نور  11080  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

15  - محور آموزش پيام نور  11081  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
40  - محور آموزش روانشناسي ورزشي مجازي دولتي  11082  دانشگاه تهران
20  - محور آموزش مجازي دولتي  11083  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش رشدحركتي
20  - محور آموزش مجازي دولتي  11084  دانشگاه تهران رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

 روانشناسي ورزشي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11085  )كيش

 رفتار حركتي گرايش رشدحركتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11086  )كيش
11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11087  دانشگاه اروميه رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

5  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل  خودگردان پرديس  11088  دانشگاه تبريز رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

 رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11089  )كيش
1  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  خودگردان پرديس  11090  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- 7 خودگردان پرديس  11091  دانشگاه يزد تربيت بدني آموزشرفتار حركتي گرايش 
 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 4 
فيزيولوژي فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 و تندرستي
 روزانه  11092  دانشگاه اراك

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

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 
 و تندرستي

 روزانه  11093  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 10  - محل تحصيل تهران
ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  فيزيولوژي
 و تندرستي

 روزانه  11094  دانشگاه خوارزمي

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11095  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11096  دانشگاه سمنان

 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11097  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11098  دانشگاه شاهرود

 - 6 
فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 و تندرستي
 روزانه  11099  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11100  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 و تندرستي
 روزانه  11101  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 7  - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11102  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11103  دانشگاه بيرجند

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11104  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11105  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11106  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 - 7 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11107  دانشگاه زنجان

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11108  دانشگاه سمنان

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11109  دانشگاه شهركرد

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11110  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11111  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 25 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11112  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11113  دانشگاه شيراز

 - 5 
گرايش فيزيولوژي ورزشي  فيزيولوژي ورزشي

 كاربردي
 روزانه  11114  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 11 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11115  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11116  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
 روزانه  11117  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11118  دانشگاه اروميه

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11119  دانشگاه اصفهان

 8  - فقط زن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11120  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11121  دانشگاه بجنورد

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11122  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11123  دانشگاه بيرجند

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

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 
 ورزشي محض

 روزانه  11124  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11125  دانشگاه تهران

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11126  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 10 
فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي 

 ورزشي محض
 روزانه  11127  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11128  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11129  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11130  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 12 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11131  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 12  - فقط مرد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 محض ورزشي
 روزانه  11132  دانشگاه قم

 10  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11133  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11134  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 2 
فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش 

 ورزشي محض
 روزانه  11135  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

 - 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
 روزانه  11136  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11137  دانشگاه اصفهان

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11138  دانشگاه شيراز

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي باليني
 روزانه  11139  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

- 7 روزانه  11140  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 2 روزانه  11141  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

5  - محور آموزش روزانه  11142  دانشگاه شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 5 روزانه  11143  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
- 11 روزانه  11144  رشت -دانشگاه گيالن  ورزشفيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و 
- 10 روزانه  11145  بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11146  دانشگاه اراك و تندرستي

 - 4 
 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني

 نوبت دوم  11147  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  و تندرستي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11148  دانشگاه سمنان و تندرستي

 10  - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11149  تهران - دانشگاه شاهد  و تندرستي

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 نوبت دوم  11150  دانشگاه شاهرود و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  1 - 
 نوبت دوم  11151  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  و تندرستي

فعاليت بدني فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  6 - 
 نوبت دوم  11152  دانشگاه فردوسي مشهد و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  3  - فقط زن
 نوبت دوم  11153  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا كاربردي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 26 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 - 
 نوبت دوم  11154  دانشگاه تهران كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11155  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11156  دانشگاه سمنان كاربردي

 - 1 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11157  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كاربردي

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 نوبت دوم  11158  دانشگاه فردوسي مشهد كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  3 - 
 نوبت دوم  11159  رشت -دانشگاه گيالن  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  5 - 
 نوبت دوم  11160  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كاربردي

فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش  2 - 
 نوبت دوم  11161  دانشگاه اصفهان ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2  - فقط زن
 نوبت دوم  11162  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2 - 
 نوبت دوم  11163  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ورزشي محض

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11164  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ورزشي محض

 - 5 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11165  دانشگاه تهران ورزشي محض

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11166  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ورزشي محض

 - 6 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 نوبت دوم  11167  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  3 - 
 نوبت دوم  11168  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  2 - 
 نوبت دوم  11169  دانشگاه اصفهان ورزشي باليني

- 4 نوبت دوم  11170  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
5  - محور آموزش نوبت دوم  11171  دانشگاه شاهرود فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

- 3 نوبت دوم  11172  رشت -دانشگاه گيالن  ورزشي گرايش تغذيه و ورزشفيزيولوژي 

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 پيام نور  11173  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  و تندرستي

 15  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

 پيام نور  11174  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  و تندرستي

 - 8 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 پيام نور  11175  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  15  - محور آموزش
 پيام نور  11176  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني  20 - 
 غيرانتفاعي  11177  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  20 - 
 غيرانتفاعي  11178  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  كاربردي

فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش  20 - 
 غيرانتفاعي  11179  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه ورزشي باليني

 20  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 مجازي دولتي  11180  دانشگاه تهران كاربردي

 20  - محور آموزش
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 مجازي دولتي  11181  تهراندانشگاه  ورزشي محض

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

خودگردان پرديس  11182  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و تندرستي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

خودگردان پرديس  11183  دانشگاه سمنان و تندرستي

 - 4 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني 

خودگردان پرديس  11184  دانشگاه فردوسي مشهد و تندرستي

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11185  )كيش

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

 كاربردي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11186  )كرج

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11187  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  كاربردي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11188  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كاربردي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

خودگردان پرديس  11189  دانشگاه سمنان كاربردي

 11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي 

خودگردان پرديس  11190  رشت -دانشگاه گيالن  كاربردي

 15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11191  دانشگاه اروميه ورزشي محض

 - 3 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11192  دانشگاه اصفهان ورزشي محض

 - 15 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

 ورزشي محض
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11193  )كرج

ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي  15 - 
 ورزشي محض

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  11194  )كيش
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 27 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11195  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ورزشي محض

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش 

خودگردان پرديس  11196  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ورزشي محض

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11197  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ورزشي محض

فعاليت فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي  8 - 
خودگردان پرديس  11198  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ورزشي محض

 - 13 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11199  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزشي محض

 - 2 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت 

خودگردان پرديس  11200  دانشگاه اصفهان ورزشي باليني
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  11201  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11202  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش
11  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  11203  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي گرايش تغذيه و ورزش

 )3كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

  - 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11204  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11205  تهراندانشگاه 

10  - محل تحصيل تهران بيومكانيك ورزشي روزانه  11206  دانشگاه خوارزمي
- 8 بيومكانيك ورزشي روزانه  11207  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 3 بيومكانيك ورزشي روزانه  11208  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11209  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11210  دانشگاه تهران
- 4 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم  11211  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيومكانيك ورزشي خودگردان پرديس  11212  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
 )4كد ضريب (تربيت بدني و علوم ورزشي مجموعه  - 1106

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  5 -  
 روزانه  11213  دانشگاه اراك حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  6 - 
 روزانه  11214  دانشگاه اروميه حركات اصالحي

 - 4 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11215  دانشگاه اصفهان اصالحيحركات 

 - 1 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11216  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10  - محل تحصيل تهران
 روزانه  11217  دانشگاه خوارزمي حركات اصالحي

و حركات اصالحي گرايش  آسيب شناسي ورزشي 5 - 
 روزانه  11218  دانشگاه شهركرد حركات اصالحي

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11219  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركات اصالحي

 - 4 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11220  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  12 - 
 روزانه  11221  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 5 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11222  دانشگاه تهران امدادگر ورزشي

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 روزانه  11223  )تحصيل كرجمحل (دانشگاه خوارزمي  امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  3 - 
 روزانه  11224  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  4 - 
 نوبت دوم  11225  دانشگاه اراك حركات اصالحي

 - 3 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11226  دانشگاه اصفهان اصالحي حركات

 - 1 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11227  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10 - 
 نوبت دوم  11228  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  حركات اصالحي

شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش آسيب  2 - 
 نوبت دوم  11229  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

 - 3 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 نوبت دوم  11230  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 5 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 دومنوبت   11231  دانشگاه تهران امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  1 - 
 نوبت دوم  11232  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  امدادگر ورزشي

 - 8 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 پيام نور  11233  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  حركات اصالحي

 15  - محور آموزش
حركات اصالحي گرايش آسيب شناسي ورزشي و 

 پيام نور  11234  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11235  دانشگاه تهران حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11236  دانشگاه تهران ورزشيامدادگر 

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  10 - 
 حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 
خودگردان پرديس  11237  )كرج

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11238  دانشگاه شهركرد حركات اصالحي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 28 جدول شماره 1  

 

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

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

اصالحي گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات  2 - 
خودگردان پرديس  11239  دانشگاه فردوسي مشهد حركات اصالحي

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

خودگردان پرديس  11240  رشت -دانشگاه گيالن  حركات اصالحي

 - 15 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11241  )كيش

 - 15 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11242  )كرج

 - 10 
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 امدادگر ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  11243  )كرج
 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

 6  -  فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11244  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11245  دانشگاه تبريز ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11246  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ورزش

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11247  دانشگاه تهران ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  10  - محل تحصيل تهران
 روزانه  11248  دانشگاه خوارزمي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  5 - 
 روزانه  11249  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  6 - 
 روزانه  11250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  10  - محور آموزش
 روزانه  11251  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  14 - 
 روزانه  11252  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

 - 7 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11253  رشت -دانشگاه گيالن  ورزش

 - 16 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11254  بابلسر - دانشگاه مازندران  ورزش

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 روزانه  11255  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ورزش

 6  - فقط زن
اماكن و مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 روزانه  11256  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  4 - 
 روزانه  11257  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  5 - 
 روزانه  11258  دانشگاه تهران تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  8 - 
 روزانه  11259  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  10  - فقط زن
 روزانه  11260  دانشگاه قم تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  4 - 
 روزانه  11261  دانشگاه اراك ي ورزشيها سازمان

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11262  دانشگاه اصفهان ي ورزشيها سازمان

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11263  دانشگاه بيرجند ي ورزشيها سازمان

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11264  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  ي ورزشيها سازمان

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11265  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  7 - 
 روزانه  11266  دانشگاه شهركرد ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  6 - 
 روزانه  11267  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  8 - 
 روزانه  11268  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  12 - 
 روزانه  11269  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  4 - 
 روزانه  11270  دانشگاه فردوسي مشهد ي ورزشيها سازمان

 - 9 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 روزانه  11271  رشت -دانشگاه گيالن  ي ورزشيها سازمان

 - 12 
مديريت رويدادهاي مديريت ورزشي گرايش 

 روزانه  11272  دانشگاه اروميه ورزشي

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 روزانه  11273  دانشگاه تهران ورزشي

 - 10 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 روزانه  11274  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  ورزشي

رويدادهاي مديريت ورزشي گرايش مديريت  4 - 
 روزانه  11275  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي  12 - 
 روزانه  11276  دانشگاه شاهرود ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي  10  - محور آموزش
 روزانه  11277  دانشگاه شاهرود ورزشي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 29 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 4  - فقط زن
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11278  تهران -) خواهران ويژه) (س(دانشگاه الزهرا

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11279  دانشگاه تبريز

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11280  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 5 
بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزش
 نوبت دوم  11281  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11282  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 نوبت دوم  11283  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 4  - فقط زن
گرايش مديريت اماكن و مديريت ورزشي 
 تاسيسات ورزشي

 نوبت دوم  11284  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 نوبت دوم  11285  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 نوبت دوم  11286  دانشگاه تهران

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11287  دانشگاه اراك

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11288  دانشگاه اصفهان

 - 3 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11289  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11290  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11291  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11292  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 2 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 نوبت دوم  11293  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 5 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11294  دانشگاه تهران

 5  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11295  دانشگاه شاهرود

 - 6 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 نوبت دوم  11296  دانشگاه شاهرود

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11297  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11298  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11299  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11300  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11301  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
 پيام نور  11302  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
 پيام نور  11303  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
و مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن 

 تاسيسات ورزشي
 پيام نور  11304  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 تفريحي هاي ورزش
 پيام نور  11305  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 تفريحي هاي ورزش
 پيام نور  11306  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11307  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11308  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11309  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11310  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11311  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 ي ورزشيها سازمان
 پيام نور  11312  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزشي
 پيام نور  11313  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت 

 ورزشي
 پيام نور  11314  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور  11315  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
 پيام نور  11316  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 30 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 15  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 پيام نور  11317  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  ورزشي

 - 8 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 پيام نور  11318  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11319  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه ورزش

 - 20 
ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در مديريت 
 غيرانتفاعي  11320  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت  15  - فقط زن
 غيرانتفاعي  11321  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  تفريحي هاي ورزش

 15  - فقط مرد
مديريت ورزشي گرايش مديريت اوقات فراغت 

 غيرانتفاعي  11322  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه  تفريحي هاي ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11323  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه  ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11324  ايوانكيغيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11325  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  20 - 
 غيرانتفاعي  11326  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

 - 20 
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در 

 غيرانتفاعي  11327  رامسر -كسري غيرانتفاعي  مؤسسه ي ورزشيها سازمان

ي ها رسانهمديريت ورزشي گرايش مديريت  20 - 
 غيرانتفاعي  11328  تهران -فرهنگ علم و غيرانتفاعي دانشگاه  ورزشي

 20  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 مجازي دولتي  11329  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  11330  )قممحل تحصيل پرديس فارابي (دانشگاه تهران  تاسيسات ورزشي

 40  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 مجازي دولتي  11331  دانشگاه تهران تاسيسات ورزشي

 40  - محور آموزش
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 مجازي دولتي  11332  دانشگاه شاهرود ورزشي

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  11333  دانشگاه تبريز ورزش

 - 4 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

خودگردان پرديس  11334  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز  ورزش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  11335  )كيش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

 ورزش
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11336  )كرج

 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
مديريت بازاريابي در مديريت ورزشي گرايش 

خودگردان پرديس  11337  دانشگاه خوارزمي ورزش

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

خودگردان پرديس  11338  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزش

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در  6 - 
خودگردان پرديس  11339  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  ورزش

 - 14 
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در 

خودگردان پرديس  11340  سنندج -دانشگاه كردستان  ورزش

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11341  )كرج

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و 

 تاسيسات ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11342  )كيش

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

خودگردان پرديس  11343  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  ي ورزشيها سازمان

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

خودگردان پرديس  11344  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ي ورزشيها سازمان

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در  9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس  11345  رشت -دانشگاه گيالن  ي ورزشيها سازمان

 12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

خودگردان پرديس  11346  دانشگاه اروميه ورزشي

 - 15 
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

 ورزشي
خودگردان در جزيره محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11347  )كيش

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي 

خودگردان پرديس  11348  كرمانشاه -دانشگاه رازي  ورزشي
 )1كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 11 روزانه  11349  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 5 روزانه  11350  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 8 روزانه  11351  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 8 روزانه  11352  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 4 روزانه  11353  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ ايران باستان تاريخ گرايش
- 5 نوبت دوم  11354  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 4 نوبت دوم  11355  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
- 2 نوبت دوم  11356  فردوسي مشهددانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11357  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران باستان
 )2كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 10 روزانه  11358  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11359  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 15 روزانه  11360  دانشگاه اروميه تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 31 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب ( تاريخمجموعه  - 1107  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
7 - روزانه  11361  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

-  10 فقط زن روزانه  11362  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11363  دانشگاه بيرجند تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 روزانه  11364  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11365  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11366  دانشگاه تربيت مدرس تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11367  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 12 روزانه  11368  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 10 روزانه  11369  دانشگاه زنجان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 15 روزانه  11370  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11371  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 روزانه  11372  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11373  دانشگاه شيراز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 روزانه  11374  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 6 روزانه  11375  آباد خرم - دانشگاه لرستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 7 روزانه  11376  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 روزانه  11377  دانشگاه ياسوج ايران اسالمي تاريخ گرايش تاريخ
- 7 روزانه  11378  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

5  - محور آموزش روزانه  11379  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 9 روزانه  11380  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11381  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11382  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 3 تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11383  گرگان -دانشگاه گلستان 

12  - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ انقالب اسالمي روزانه  11384  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 5 نوبت دوم  11385  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 9 نوبت دوم  11386  دانشگاه اراك تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
5 - نوبت دوم  11387  دانشگاه اصفهان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11388  دانشگاه بيرجند تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11389  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 دومنوبت   11390  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 نوبت دوم  11391  دانشگاه تهران تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 2 نوبت دوم  11392  دانشگاه زنجان تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 5 نوبت دوم  11393  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11394  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اسالميتاريخ گرايش تاريخ ايران 
- 3 نوبت دوم  11395  دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 3 نوبت دوم  11396  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 2 نوبت دوم  11397  دانشگاه ياسوج تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 نوبت دوم  11398  دانشگاه يزد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 4 تاريخ انقالب اسالمي نوبت دوم  11399  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 1 تاريخ انقالب اسالمي نوبت دوم  11400  گرگان -دانشگاه گلستان 

15  - محور آموزش پيام نور  11401  واحد قره آغاج -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 
-  8 پيام نور  11402  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11403  مركز اصفهان -اصفهان استان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
- 8 پيام نور  11404  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11405  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11406  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 

15  - محور آموزش پيام نور  11407  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11408  پاكدشتمركز  -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11409  مركز پاكدشت -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11410  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11411  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالمي تاريخ گرايش
-  8 پيام نور  11412  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11413  رامسرمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11414  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
-  8 پيام نور  11415  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

15  - محور آموزش پيام نور  11416  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  تاريخ ايران اسالميتاريخ گرايش 
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  11417  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11418  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 تاريخ انقالب اسالمي غيرانتفاعي  11419  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
7  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل تحصيل  خودگردان پرديس  11420  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي

 تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11421  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11422  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش تاريخ ايران اسالميتاريخ 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11423  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11424  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  4 - تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11425  اصفهاندانشگاه 
10  - فقط زن تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11426  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11427  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11428  دانشگاه تهران
- 12 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11429  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11430  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11431  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11432  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11433  دانشگاه شيراز
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم روزانه  11434  دانشگاه ياسوج
- 5 روزانه  11435  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 6 روزانه  11436  بوشهر - خليج فارس دانشگاه  تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 5 شناسي و نسخه آرشيوي تاريخ گرايش اسنادومدارك روزانه  11437  دانشگاه تهران
- 5 روزانه  11438  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

4  - پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش تاريخ تاريخ تشيع روزانه  11439  دانشگاه اصفهان
- 5 تاريخ تشيع روزانه  11440  دانشگاه ايالم
- 6 تاريخ تشيع روزانه  11441  دانشگاه تبريز
- 7 تاريخ تشيع روزانه  11442  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

12  - محل تحصيل تهران تاريخ تشيع روزانه  11443  دانشگاه خوارزمي
- 4 تاريخ تشيع روزانه  11444  دانشگاه فردوسي مشهد
3 - تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11445  دانشگاه اصفهان
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11446  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11447  دانشگاه تهران
- 2 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11448  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11449  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 2 تاريخ گرايش تاريخ اسالم نوبت دوم  11450  دانشگاه ياسوج
- 5 نوبت دوم  11451  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس
- 4 نوبت دوم  11452  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  گرايش مطالعات خليج فارستاريخ 
- 5 شناسي و نسخه آرشيوي تاريخ گرايش اسنادومدارك نوبت دوم  11453  دانشگاه تهران
- 5 نوبت دوم  11454  دانشگاه تهران تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

2  - تاريخپذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش  تاريخ تشيع نوبت دوم  11455  دانشگاه اصفهان
- 4 تاريخ تشيع نوبت دوم  11456  دانشگاه ايالم
- 4 تاريخ تشيع نوبت دوم  11457  دانشگاه تبريز
- 2 تاريخ تشيع نوبت دوم  11458  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 تاريخ تشيع نوبت دوم  11459  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - محور آموزش تاريخ گرايش تاريخ اسالم پيام نور  11460  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11461  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع نورپيام   11462  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11463  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11464  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11465  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11466  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 تاريخ تشيع پيام نور  11467  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تاريخ تشيع پيام نور  11468  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
. هاي علميه حوزهاز  2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  11469  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11470  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ گرايش تاريخ اسالم 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

20  - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ گرايش تاريخ اسالم غيرانتفاعي  11471  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
شرايط در  - پذيرش با عنوان مطالعات تاريخ تشيع 

 غيرانتفاعي  11472  قم -مذاهب اديان و غيرانتفاعي دانشگاه  تاريخ تشيع 20  - انتهاي دفترچه

 تاريخ گرايش تاريخ اسالم 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11473  )كيش
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تاريخ گرايش تاريخ اسالم خودگردان پرديس  11474  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11475  )كيش
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز تاريخ تشيع خودگردان پرديس  11476  دانشگاه تبريز

40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11477  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11478  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي پيام نور  11479  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش تاريخ تشيع مجازي غيرانتفاعي  11480  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 )4كد ضريب (مجموعه تاريخ  - 1107

  - 7 روزانه  11481  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 8 روزانه  11482  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 6 روزانه  11483  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عمومي جهانتاريخ گرايش تاريخ 
- 4 نوبت دوم  11484  دانشگاه تبريز تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
- 4 نوبت دوم  11485  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  11486  دانشگاه تبريز تاريخ عمومي جهانتاريخ گرايش 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11487  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان
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  )1كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
  - 8 مردم شناسي روزانه  11488  دانشگاه تهران

- 8 مردم شناسي نوبت دوم  11489  دانشگاه تهران
 )2كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 جمعيت شناسي روزانه  11490  دانشگاه تهران
- 6 جمعيت شناسي روزانه  11491  دانشگاه شيراز

8  - جمعيت شناسي -پذيرش با عنوان علوم اجتماعي  جمعيت شناسي روزانه  11492  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 جمعيت شناسي روزانه  11493  دانشگاه يزد
- 5 جمعيت شناسي نوبت دوم  11494  دانشگاه تهران

8  - جمعيت شناسي -عنوان علوم اجتماعي پذيرش با  جمعيت شناسي نوبت دوم  11495  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 جمعيت شناسي نوبت دوم  11496  دانشگاه يزد

 )3كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 10 جامعه شناسي روزانه  11497  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 4 شناسيجامعه  روزانه  11498  دانشگاه اصفهان

-  8 فقط زن جامعه شناسي روزانه  11499  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 جامعه شناسي روزانه  11500  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 جامعه شناسي روزانه  11501  دانشگاه تبريز
- 7 جامعه شناسي روزانه  11502  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 جامعه شناسي روزانه  11503  دانشگاه تهران
- 10 جامعه شناسي روزانه  11504  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 10 جامعه شناسي روزانه  11505  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي روزانه  11506  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 جامعه شناسي روزانه  11507  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 جامعه شناسي روزانه  11508  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 12 جامعه شناسي روزانه  11509  دانشگاه شيراز
- 10 جامعه شناسي روزانه  11510  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 9 جامعه شناسي روزانه  11511  سنندج -دانشگاه كردستان 

9  - محور آموزش جامعه شناسي روزانه  11512  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 جامعه شناسي روزانه  11513  رشت -دانشگاه گيالن 

40  - محور آموزش جامعه شناسي روزانه  11514  رشت -دانشگاه گيالن 
- 9 جامعه شناسي روزانه  11515  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 جامعه شناسي روزانه  11516  دانشگاه ياسوج
- 9 جامعه شناسي روزانه  11517  دانشگاه يزد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي روزانه  11518  تهران - دانشگاه شاهد 
12  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي روزانه  11519  انقالب اسالمي و) س(پژوهشكده امام خميني

- 6 روزانه  11520  دانشگاه يزد شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي
- 10 جامعه شناسي نوبت دوم  11521  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 2 جامعه شناسي نوبت دوم  11522  دانشگاه اصفهان

-  4 فقط زن جامعه شناسي نوبت دوم  11523  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11524  دانشگاه تبريز
- 6 جامعه شناسي نوبت دوم  11525  دانشگاه تهران
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11526  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

7  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي دومنوبت   11527  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 جامعه شناسي نوبت دوم  11528  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 جامعه شناسي نوبت دوم  11529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 جامعه شناسي نوبت دوم  11530  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

15 - جامعه شناسي نوبت دوم  11531  رشت -دانشگاه گيالن 
- 2 شناسيجامعه  نوبت دوم  11532  دانشگاه ياسوج
- 4 جامعه شناسي نوبت دوم  11533  دانشگاه يزد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي نوبت دوم  11534  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 نوبت دوم  11535  دانشگاه يزد شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11536  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11537  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11538  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11539  مركز پرند -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 جامعه شناسي پيام نور  11540  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش جامعه شناسي پيام نور  11541  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
 - شناسي جامعه –پذيرش با عنوان علوم اجتماعي 

 -هاي علميه حوزه از 2مخصوص طالب داراي سطح 
 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  11542  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  جامعه شناسي 10  -

 - شناسي جامعه –پذيرش با عنوان علوم اجتماعي 
 -هاي علميه حوزه از 2مخصوص طالب داراي سطح 

 فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي 
 غيرانتفاعي  11543  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  جامعه شناسي 10  -

- 20 جامعه شناسي غيرانتفاعي  11544  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز جامعه شناسي خودگردان پرديس  11545  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  جامعه شناسي 15 - 
خودگردان پرديس  11546  )كرج

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران جامعه شناسي خودگردان پرديس  11547  دانشگاه خوارزمي
- 8 جامعه شناسي خودگردان پرديس  11548  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

5  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  جامعه شناسي خودگردان پرديس  11549  دانشگاه شيراز
6  - شرايط در انتهاي دفترچه جامعه شناسي انقالب اسالمي خودگردان پرديس  11550  تهران - دانشگاه شاهد 

 )4كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108
4  -  گرايش توسعه اجتماعي توسعه روستايي روزانه  11551  تهراندانشگاه 
4  - گرايش مديريت توسعه توسعه روستايي روزانه  11552  دانشگاه تهران
4  - گرايش توسعه اجتماعي توسعه روستايي نوبت دوم  11553  دانشگاه تهران
4  - گرايش مديريت توسعه توسعه روستايي نوبت دوم  11554  دانشگاه تهران
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 )5كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 5 رفاه اجتماعيريزي  برنامه روزانه  11555  دانشگاه تهران
- 10 رفاه اجتماعيريزي  برنامه روزانه  11556  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 رفاه اجتماعيريزي  برنامه نوبت دوم  11557  دانشگاه تهران
- 10 رفاه اجتماعيريزي  برنامه نوبت دوم  11558  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )6كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 6 روزانه  11559  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  11560  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 7  - خيابان طالقاني

- 10 روزانه  11561  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
- 8 مديريت خدمات اجتماعي روزانه  11562  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 نوبت دوم  11563  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  11564  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 3  - خيابان طالقاني

- 5 نوبت دوم  11565  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
- 8 مديريت خدمات اجتماعي نوبت دوم  11566  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

20  - با همكاري دانشگاه تربيت مدرس غيرانتفاعي  11567  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
20  - زن فقط -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11568  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11569  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت راهبردي فرهنگ 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11570  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت راهبردي فرهنگ 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

40  - محور آموزش مجازي دولتي  11571  دانشگاه كاشان علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
 )7كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 9 مطالعات جوانان روزانه  11572  بابلسر - دانشگاه مازندران 
پذيرش با عنوان مطالعات اوقات فراغت گرايش 

 غيرانتفاعي  11573  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  مطالعات جوانان 20  - مديريت

 )8ضريب كد (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 6 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه روزانه  11574  دانشگاه شيراز
- 8 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه روزانه  11575  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه نوبت دوم  11576  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه خودگردان پرديس  11577  دانشگاه شيراز
-  8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهتوسعه ريزي  برنامه خودگردان پرديس  11578  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )9كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 روزانه  11579  دانشگاه تهران )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه
- 5 نوبت دوم  11580  دانشگاه تهران )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

20  - پذيرش با عنوان گردشگري مذهبي غيرانتفاعي  11581  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه
- 20 غيرانتفاعي  11582  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

20  - پذيرش با عنوان گردشگري مذهبي غيرانتفاعي  11583  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه

 )توريسم(گردشگري ريزي  برنامه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  11584  )كيش
 )10كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 9 دانش اجتماعي مسلمين روزانه  11585  دانشگاه بيرجند
- 5 دانش اجتماعي مسلمين روزانه  11586  دانشگاه تهران
- 3 دانش اجتماعي مسلمين نوبت دوم  11587  دانشگاه بيرجند
- 5 دانش اجتماعي مسلمين نوبت دوم  11588  تهراندانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11589  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  دانش اجتماعي مسلمين 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11590  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  دانش اجتماعي مسلمين 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 )11كد ضريب (مجموعه علوم اجتماعي  -  1108

  - 5 فلسفه علوم اجتماعي روزانه  11591  دانشگاه تهران
- 5 فلسفه علوم اجتماعي نوبت دوم  11592  دانشگاه تهران

. هاي علميه حوزهاز  2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11593  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه علوم اجتماعي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  11594  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه علوم اجتماعي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

 )1كد ضريب (هاي باستاني  فرهنك و زبان - 1109

  - 4 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11595  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 9 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11596  دانشگاه تبريز
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11597  دانشگاه تهران
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11598  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11599  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11600  دانشگاه شيراز
- 10 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11601  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان روزانه  11602  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 2 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11603  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11604  دانشگاه تبريز
- 7 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11605  دانشگاه تهران
- 4 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11606  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 هاي باستاني فرهنگ و زبان نوبت دوم  11607  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 هاي باستاني فرهنگ و زبان خودگردان پرديس  11608  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي باستاني فرهنگ و زبان خودگردان پرديس  11609  دانشگاه شيراز
  



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 35 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
5  -  فقط زن زبان شناسي همگاني روزانه  11610  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
6  - فقط زن -محور  آموزش زبان شناسي همگاني روزانه  11611  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

مراجعه به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 10  - فقط زن -شود 

 روزانه  11612  )شعبه اروميه

- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11613  دانشگاه ايالم
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11614  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 همگانيزبان شناسي  روزانه  11615  دانشگاه بيرجند
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11616  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11617  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 زبان شناسي همگاني روزانه  11618  دانشگاه تهران
- 10 زبان شناسي همگاني روزانه  11619  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11620  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 زبان شناسي همگاني روزانه  11621  دانشگاه سمنان
- 16 زبان شناسي همگاني روزانه  11622  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11623  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11624  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11625  دانشگاه شيراز
- 10 زبان شناسي همگاني روزانه  11626  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 زبان شناسي همگاني روزانه  11627  فردوسي مشهددانشگاه 

10  - محور آموزش زبان شناسي همگاني روزانه  11628  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 8 زبان شناسي همگاني روزانه  11629  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 12 زبان شناسي همگاني روزانه  11630  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 زبان شناسي همگاني روزانه  11631  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق 
- 7 زبان شناسي همگاني روزانه  11632  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين زبان شناسي رايانشي روزانه  11633  دانشگاه تهران
 مشتمل بر اي زبان شناسي رايانشي، اين دوره ميان رشته

لذا الزم است داوطلبان  .باشد و تحليل داده مينويسي  برنامه
 .باشند آشنا  رايانه  و  رياضي  به علوم

 روزانه  11634  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  زبان شناسي رايانشي 8  -

6  - فقط زن -محور  آموزش زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11635  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه  به توضيحات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 5  - فقط زن -شود 
 نوبت دوم  11636  )شعبه اروميه

- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11637  دانشگاه ايالم
- 1 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11638  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11639  دانشگاه بيرجند
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11640  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11641  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11642  دانشگاه تهران
- 10 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11643  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11644  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11645  دانشگاه سمنان
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11646  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11647  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11648  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11649  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11650  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 زبان شناسي همگاني نوبت دوم  11651  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

4  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين زبان شناسي رايانشي نوبت دوم  11652  دانشگاه تهران
- 8 زبان شناسي همگاني نور پيام  11653  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11654  مركز اردبيل -استان اردبيل نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11655  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11656  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11657  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11658  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11659  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11660  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11661  واحد شهريار -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11662  واحد شهريار -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11663  مركز قائن -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11664  مركز قائن -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11665  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11666  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11667  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش همگانيزبان شناسي  پيام نور  11668  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11669  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11670  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 همگانيزبان شناسي  پيام نور  11671  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11672  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11673  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش شناسي همگاني زبان پيام نور  11674  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان شناسي همگاني پيام نور  11675  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان شناسي همگاني پيام نور  11676  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
2  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11677  دانشگاه سمنان

- 8 زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11679  دانشگاه شيراز

-  10 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  زبان شناسي همگاني خودگردان پرديس  11680  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
40  - محور آموزش زبان شناسي همگاني مجازي پيام نور  11681  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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  )2كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
  - 4 روزانه  11682  دانشگاه اصفهان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

-  12 فقط زن -محور  آموزش روزانه  11683  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 روزانه  11684  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 4 روزانه  11685  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 8 روزانه  11686  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 8 روزانه  11687  دانشگاه شيراز زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 روزانه  11688  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 4 روزانه  11689  دانشگاه فردوسي مشهد زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 نوبت دوم  11690  دانشگاه اصفهان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 5 نوبت دوم  11691  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 دومنوبت   11692  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 10 نوبت دوم  11693  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
- 2 نوبت دوم  11694  دانشگاه فردوسي مشهد زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11695  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 پيام نور  11696  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11697  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 پيام نور  11698  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

- 8 پيام نور  11699  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
15  - محور آموزش پيام نور  11700  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 
 پيام نور  11701  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 15  - محور

8  - زبان فارسي آموزشپذيرش با عنوان  پيام نور  11702  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11703  دانشگاه سمنان زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش

- 8 خودگردان پرديس  11704  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش
 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 

 مجازي پيام نور  11705  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 40  - محور

 آموزش -زبان فارسي  آموزشپذيرش با عنوان 
 مجازي پيام نور  11706  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  زبان فارسي به غير فارسي زبانان آموزش 40  - محور

 )3كد ضريب (مجموعه زبان شناسي  - 1110
10  -  شرايط در انتهاي دفترچه واژه گزيني و اصطالح شناسي روزانه  11707  تهران - پژوهشكده مطالعات واژه گزيني 

 )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

  - 2 روزانه  11708  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 5 روزانه  11709  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 روزانه  11710  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  11711  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  6  - و پرورش آموزش

- 7 روزانه  11712  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  11713  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

25  - محل تحصيل تهران روزانه  11714  دانشگاه خوارزمي علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  11715  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  11716  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 12 روزانه  11717  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 14 روزانه  11718  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

پيماني  -ميان داوطلبان فرهنگي رسمي  پذيرش از
 روزانه  11743  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف  15  - فقط مرد -پرورش  و آموزش

پيماني  -ميان داوطلبان فرهنگي رسمي  پذيرش از
 روزانه  11744  پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  15  - زنفقط  -پرورش  و آموزش

10  - فقط زن روزانه  11719  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
10  - فقط مرد روزانه  11720  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

- 8 روزانه  11721  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
انتهاي محل تحصيل واحد خواهران  -فقط زن 

 روزانه  11722  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  4  - خيابان طالقاني

- 15 روزانه  11723  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 روزانه  11724  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 15 معارف قرآن روزانه  11725  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

5  - محور آموزش معارف قرآن روزانه  11726  دانشگاه يزد
- 7 معارف قرآن روزانه  11727  دانشگاه يزد
- 2 علوم و فنون قرايات روزانه  11728  دانشگاه اصفهان

2  - محور آموزش علوم و فنون قرايات روزانه  11729  اصفهاندانشگاه 
- 7 علوم قرآن و حديث روزانه  11730  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 14 علوم قرآن و حديث روزانه  11731  دانشگاه اراك

15  - فقط زن علوم قرآن و حديث روزانه  11732  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
11  - فقط زن -محور  آموزش حديث علوم قرآن و روزانه  11733  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11734  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11735  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 15 علوم قرآن و حديث روزانه  11736  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 علوم قرآن و حديث روزانه  11737  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 11 علوم قرآن و حديث روزانه  11738  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 علوم قرآن و حديث روزانه  11739  دانشگاه شيراز
- 10 علوم قرآن و حديث روزانه  11740  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 علوم قرآن و حديث 15  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 
 روزانه  11741  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

- 12 علوم قرآن و حديث روزانه  11742  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 10 علوم قرآن و حديث روزانه  11745  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
- 2 نوبت دوم  11746  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11747  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11749  تهران -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  11750  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  11751  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11752  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  قرآن و حديثعلوم  - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  11753  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11754  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 نوبت دوم  11755  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  11756  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  11757  دانشگاه كاشان حديثعلوم قرآن و  - الهيات و معارف اسالمي  2  - خيابان طالقاني

- 14 نوبت دوم  11758  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  11759  دانشگاه ياسوج علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 معارف قرآن نوبت دوم  11760  دانشگاه يزد
- 2 فنون قراياتعلوم و  نوبت دوم  11761  دانشگاه اصفهان
- 3 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11762  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 2 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11763  دانشگاه اراك
- 4 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11764  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 و حديث علوم قرآن نوبت دوم  11765  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11766  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11767  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11768  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11769  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 علوم قرآن و حديث نوبت دوم  11770  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 8 پيام نور  11771  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11772  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11773  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11774  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف 
- 8 پيام نور  11775  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11776  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11777  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11778  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11779  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11780  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11781  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11782  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  11783  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

15  - محور آموزش پيام نور  11784  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11785  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش و حديث علوم قرآن پيام نور  11786  مركز مهاباد -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11787  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11788  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11789  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11790  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11791  مركز سوسنگرد -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11792  مركز سوسنگرد -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11793  مركز فسا - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث نورپيام   11794  مركز فسا - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم قرآن و حديث پيام نور  11795  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم قرآن و حديث پيام نور  11796  مركز ميبد -استان يزد نور  پيامدانشگاه 
 معارف قرآن 20  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  11797  )تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف قرآن غيرانتفاعي  11798  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
-  15 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف قرآن غيرانتفاعي  11799  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 معارف قرآن غيرانتفاعي  11800  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11801  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11802  اسالميمذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11803  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11804  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
4  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  11805  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي
محل تحصيل  -فقط زن  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  11806  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم قرآن و حديث 20  - قم

 علوم قرآن و حديث 20  - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  11807  )تهران

20  - شرايط در انتهاي دفترچه علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11808  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11809  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
-  15 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11810  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  قرآن و حديثعلوم  غيرانتفاعي  11811  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
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  )1كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11812  )محل تحصيل دزفول(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11813  )محل تحصيل دزفول(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 

10  - فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11814  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11815  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث غيرانتفاعي  11816  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
 علوم قرآن و حديث 20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه غيرانتفاعي دانشكده 
 غيرانتفاعي  11817  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

- 20 قرآن و حديث علوم غيرانتفاعي  11818  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مجازي دولتي  11819  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  11820  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

- 2 خودگردان پرديس  11821  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11822  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  11823  تهران - دانشگاه شاهد  علوم قرآن و حديث - اسالمي الهيات و معارف 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11824  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  11825  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - معارف اسالمي الهيات و  15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  11826  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي  15  - دانشگاه

14  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  11827  بابلسر - دانشگاه مازندران  قرآن و حديثعلوم  - الهيات و معارف اسالمي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم قرآن و حديث خودگردان پرديس  11828  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11829  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11830  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11831  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  علوم قرآن و حديث - الهيات و معارف اسالمي 

20  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم قرآن و حديث مجازي غيرانتفاعي  11832  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
  )2كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

6  - پذيرش با عنوان قرآن كاوي رايانشي علوم قرآن -علوم قرآني  روزانه  24041  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه
 علوم قرآن -علوم قرآني  10  -  فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11833  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط زن 
اوقاف و امور سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11834  قم -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11835  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
امور سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11836  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11837  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
اوقاف و امور  سازمان -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11838  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11839  )محل تحصيل مالير(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11840  )محل تحصيل مالير(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11841  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -كريم  دانشگاه علوم و معارف قرآن

 روزانه  11842  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11843  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 

 روزانه  11844  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11845  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 

 روزانه  11846  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11847  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه 

 روزانه  11848  )محل تحصيل خوي(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11849  )محل تحصيل خوي(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11850  )اصفهانآباد  دولتمحل تحصيل (قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11851  )اصفهانآباد  دولتمحل تحصيل (قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11852  )محل تحصيل زابل(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11853  )محل تحصيل زاهدان(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11854  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11855  قم -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11856  )محل تحصيل مراغه(قم  -خيريه 

 علوم قرآن -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11857  )محل تحصيل مراغه(قم  -خيريه 
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  )3كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
-  6  فقط زن روزانه  11858  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي
2  - فقط مرد -محور  آموزش روزانه  11859  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري
5  - فقط مرد روزانه  11860  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري

- 10 روزانه  11861  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري
-  2 فقط زن -محور  آموزش گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11862  دانشگاه اصفهان
-  5 فقط زن گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11863  دانشگاه اصفهان

- 12 گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج روزانه  11864  دانشگاه بيرجند
10  - محور آموزش گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه  نهج روزانه  11865  دانشگاه يزد

- 5 روزانه  11866  آباد خرم - دانشگاه لرستان  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
-  4 فقط زن نوبت دوم  11867  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش اقتصاد اسالمي
1  - فقط مرد -محور  آموزش نوبت دوم  11868  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري
3  - فقط مرد نوبت دوم  11869  دانشگاه اصفهان علوم حديث گرايش تفسير اثري

- 5 نوبت دوم  11870  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  علوم حديث گرايش تفسير اثري
-  1 فقط زن -محور  آموزش گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11871  دانشگاه اصفهان
-  2 فقط زن گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11872  دانشگاه اصفهان

- 3 گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج نوبت دوم  11873  دانشگاه بيرجند
5  - محور آموزش گرايش اجتماعي سياسي و حقوق عموميالبالغه  نهج نوبت دوم  11874  دانشگاه يزد
15  - محور آموزش پيام نور  11875  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11876  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 8 پيام نور  11877  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

15  - محور آموزش پيام نور  11878  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 8 پيام نور  11879  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

15  - محور آموزش پيام نور  11880  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11881  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11882  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11883  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  معارف علويو الدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11884  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
15  - محور آموزش پيام نور  11885  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

- 8 پيام نور  11886  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
- 20 غيرانتفاعي  11887  كاشان -مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه علوم حديث گرايش تفسير اثري

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  گرايش نهج البالغهعلوم حديث  20  - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  11888  )تهران

محل تحصيل قم/فقط زن/شرايط در انتهاي دفترچه -  10 علوم حديث گرايش نهج البالغه غيرانتفاعي  11889  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
تحصيل قممحل /فقط زن/شرايط در انتهاي دفترچه -  20 غيرانتفاعي  11890  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم حديث گرايش كالم و عقايد
 علوم حديث گرايش كالم و عقايد 20  - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  11891  )تهران

شرايط  -البالغه  نهجپذيرش با عنوان علوم و معارف 
گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعيالبالغه  نهج 20  - محل تحصيل قم - فقط مرد  -در انتهاي دفترچه   غيرانتفاعي  11892  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

شرايط  -البالغه  نهجپذيرش با عنوان علوم و معارف 
اخالق و تربيت فردي و اجتماعيگرايش البالغه  نهج 20  - در انتهاي دفترچه محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  11893  )تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11894  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
-  15 فقط زن -انتهاي دفترچه شرايط در  غيرانتفاعي  11895  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

40  - محور آموزش نورمجازي پيام   11896  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج
40  - محور آموزش مجازي پيام نور  11897  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  و معارف علويالدين  اصولگرايش البالغه  نهج

10  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم حديث گرايش نهج البالغه مجازي غيرانتفاعي  11898  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محور آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه  مجازي غيرانتفاعي  11899  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  علوم حديث گرايش كالم و عقايد

 )4كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111

  7 - تفسير و علوم قرآن روزانه  11900  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
 تفسير و علوم قرآن 15  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11901  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

10  - فقط زن تفسير و علوم قرآن روزانه  11902  دانشگاه قم
10  - فقط مرد تفسير و علوم قرآن روزانه  11903  دانشگاه قم
 قرآن مجيد تفسير -علوم قرآني  10  - فقط زن

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11904  )محل تحصيل ايالم(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11905  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11906  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11907  )محل تحصيل تهران(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
 روزانه  11908  )محل تحصيل شيراز(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11909  )تحصيل شيرازمحل (قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11910  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

امور سازمان اوقاف و  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
 روزانه  11911  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
 روزانه  11912  )محل تحصيل مشهد(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط زن
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11913  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11914  )محل تحصيل كرمانشاه(قم  -خيريه 

 قرآن مجيدتفسير  -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط زن 
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11915  قم -خيريه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 40 جدول شماره 1  

 

  )4كد ضريب ( 1مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1111  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  11916  قم -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11917  )محل تحصيل ميبد(قم  -خيريه 

 تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني  10  - فقط مرد
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  11918  )محل تحصيل آمل(قم  -خيريه 

5  - محور آموزش روزانه  11919  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
- 7 روزانه  11920  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
3 - تفسير و علوم قرآن نوبت دوم  11921  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 3 نوبت دوم  11922  دانشگاه يزد تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11923  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
-  15 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  غيرانتفاعي  11924  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه  تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 

20  - فقط زن غيرانتفاعي  11925  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 
- 20 غيرانتفاعي  11926  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه تفسير قرآن مجيد -علوم قرآني 

 )1كد ضريب ( 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112

  - 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11927  اردكان دانشگاه
12  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11928  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11929  دانشگاه ايالم
- 6 حقوق اسالميفقه ومباني  -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11930  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11931  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11932  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11933  دانشگاه تهران
- 15 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11934  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11935  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11936  دانشگاه سمنان
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11937  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11938  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11939  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11940  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 6 فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي الهيات ومعارف  روزانه  11941  دانشگاه شيراز
- 18 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11942  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11943  دانشگاه قم
10  - فقط مرد فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي الهيات ومعارف  روزانه  11944  دانشگاه قم

- 15 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11945  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11946  دانشگاه ياسوج
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11947  دانشگاه يزد

12  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  روزانه  11948  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 10 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11949  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 15 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11950  دانشگاه اروميه
- 10 فقه و حقوق اسالمي روزانه  11951  دانشگاه تبريز

8  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق اسالمي روزانه  11952  تهران - دانشگاه شاهد 
- 8 فقه و حقوق خصوصي روزانه  11953  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

15  - انتهاي دفترچهشرايط در  فقه و حقوق خصوصي روزانه  11954  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خصوصي روزانه  11955  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  11956  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري فقه و حقوق خصوصي 6  - دفترچه

- 8 فقه و حقوق جزا روزانه  11957  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
15  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق جزا روزانه  11958  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

10  - فقط زن فقه خانواده روزانه  11959  دانشگاه قم
10  - مردفقط  فقه سياسي روزانه  11960  دانشگاه قم

10  - فقط مرد فقه قضايي روزانه  11961  دانشگاه قم
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خانواده روزانه  11962  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  دوم نوبت  11963  دانشگاه اردكان
4  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11964  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11965  دانشگاه ايالم
- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11966  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11967  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  دوم نوبت  11968  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11969  دانشگاه تهران
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11970  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11971  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11972  دانشگاه سمنان
- 3 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11973  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 اسالميفقه ومباني حقوق  -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11974  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11975  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11976  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11977  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11978  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11979  دانشگاه ياسوج
- 5 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  نوبت دوم  11980  دانشگاه يزد
- 10 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11981  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 6 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11982  دانشگاه تبريز

8  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم  11983  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 فقه و حقوق خصوصي نوبت دوم  11984  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 41 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 2مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
7  - فقط مرد فقه و حقوق جزا نوبت دوم  11985  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11986  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11987  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11988  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11989  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11990  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11991  تهران جنوب -تهران استان نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11992  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11993  مشهدمركز  -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11994  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11995  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -اسالمي  الهيات ومعارف پيام نور  11996  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11997  آباد خرممركز  - استان لرستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11998  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  11999  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  12000  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  پيام نور  12001  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12002  اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12003  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محل تحصيل قم -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12004  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  20  - شرايط در انتهاي دفترچه محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

 غيرانتفاعي  12005  )تهران

- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12007  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12008  بابلسر -پارسا غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12009  مشهد - حكيم طوس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  غيرانتفاعي  12010  كاشان -مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12011  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12012  )محل تحصيل قم(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  فقه و حقوق اسالمي غيرانتفاعي  12013  )تحصيل قممحل (الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده 
8  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  12014  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه غيرانتفاعي  12015  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي

8  - انتهاي دفترچهشرايط در  غيرانتفاعي  12016  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي
20  - شرايط در انتهاي دفترچه مذاهب فقهي غيرانتفاعي  12017  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12018  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 10  - فقط زن -دفترچه شرايط در انتهاي  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12019  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فقه سياسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي دولتي  12020  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي دولتي  12021  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15 -  محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  12022  )كرج

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12023  دانشگاه سمنان
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12024  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  خودگردان پرديس  12025  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15  - دانشگاه خودگردان پرديس  12026  دانشگاه قم
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  15  - دانشگاه خودگردان پرديس  12027  دانشگاه قم

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه ومباني حقوق اسالمي -ومعارف اسالمي الهيات  خودگردان پرديس  12028  بابلسر - دانشگاه مازندران 
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه و حقوق اسالمي خودگردان پرديس  12029  دانشگاه اروميه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز فقه و حقوق اسالمي خودگردان پرديس  12030  دانشگاه تبريز
40  - محور آموزش - فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12031  واحد كاشان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12032  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12033  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12034  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12035  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي پيام نور  12036  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي  مجازي غيرانتفاعي  12037  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مذاهب فقهي مجازي غيرانتفاعي  12038  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

 )1كد ضريب ( 3الهيات و معارف اسالمي مجموعه  - 1113
21  -  فقط زن روزانه  12039  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

- 5 روزانه  12040  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12041  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12042  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12043  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12044  دانشگاه زنجان و كالم اسالميفلسفه  - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12045  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12046  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12047  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي - معارف اسالمي الهيات و 
- 10 روزانه  12048  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

10  - فقط مرد روزانه  12049  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
10  - فقط زن روزانه  12050  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

- 12 روزانه  12051  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12052  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 42 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب ( 3معارف اسالمي مجموعه الهيات و  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
5  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12053  دانشگاه اصفهان
-  5 گرايش كالم اسالمي كالم اسالمي فلسفه و روزانه  12054  دانشگاه اصفهان

- 12 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12055  دانشگاه بيرجند
- 5 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12056  دانشگاه تربيت مدرس
- 7 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12057  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش فلسفه اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12058  تهران - دانشگاه شاهد 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش كالم اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12059  تهران - دانشگاه شاهد 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12060  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالميفلسفه و كالم  8  - فلسفه اسالمي

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12061  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فلسفه و كالم اسالمي 8  - اسالمي

- 6 فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12062  دانشگاه فردوسي مشهد
6  - گرايش كالم اسالمي كالم اسالميفلسفه و  روزانه  12063  دانشگاه فردوسي مشهد

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12064  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط زن -اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم 
 روزانه  12065  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط مرد -اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12066  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط مرد - فلسفه اسالمي 

پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي گرايش 
 روزانه  12067  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي 8  - فقط زن - فلسفه اسالمي 

19  - اسالميگرايش فلسفه  فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12068  بابلسر - دانشگاه مازندران 
10  - كالم اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12069  دانشگاه مالير

10  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي روزانه  12070  دانشگاه مالير
- 4 عرفان اسالمي روزانه  12071  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 عرفان اسالمي روزانه  12072  دانشگاه سمنان

6  - شرايط در انتهاي دفترچه عرفان اسالمي روزانه  12073  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 6 دين شناسي روزانه  12074  دانشگاه سمنان

10  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12075  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
5  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12076  دانشگاه اصفهان
7  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12077  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - گرايش تاريخ شيعه شناسي روزانه  12078  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه شيعه شناسي روزانه  12079  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
شناسي  شناسي گرايش جامعه پذيرش با عنوان شيعه

بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از -
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط زن - . امكان پذير است

 روزانه  12080  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

 - شناسي گرايش تاريخ  پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط زن - . امكان پذير است

 روزانه  12081  قمدانشگاه  شيعه شناسي 8  -

شناسي  شناسي گرايش جامعه پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از -

طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا
 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در

 فقط مرد - . امكان پذير است

 روزانه  12082  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

 -شناسي گرايش كالم  پذيرش با عنوان شيعه
بين دارندگان مدارك  پذيرش دانشجو منحصرا از
طالب كه داراي مدرك  سطح دو حوزه علميه و يا

 ،باشد هاي مرتبط مي رشته يكي از كارشناسي در
 فقط مرد - . امكان پذير است

 روزانه  12083  دانشگاه قم شيعه شناسي 8  -

6  - گرايش جامعه شناسي شيعه شناسي روزانه  12084  گرگان -دانشگاه گلستان 
3  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12085  گرگان -دانشگاه گلستان 
7  - گرايش كالم شيعه شناسي روزانه  12086  دانشگاه يزد
5  - محور آموزش -گرايش كالم  شيعه شناسي روزانه  12087  دانشگاه يزد

- 10 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12088  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12089  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12090  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و حكمت اسالمي 7  - و پرورش آموزش

- 12 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12091  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 7 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12092  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه و حكمت اسالمي روزانه  12093  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
- 12 كالم اسالمي روزانه  12094  تبريزدانشگاه 
- 4 كالم اسالمي روزانه  12095  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12096  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  كالم اسالمي 2  - و پرورش آموزش

- 8 كالم اسالمي روزانه  12097  تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 
- 7 كالم اماميه روزانه  12098  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

9  - فقط زن نوبت دوم  12099  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12100  دانشگاه ايالم كالم اسالميفلسفه و  - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12101  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  12102  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12103  زنجان دانشگاه فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12104  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12105  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
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  )1كد ضريب ( 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 10 نوبت دوم  12106  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12107  دانشگاه كاشان فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12108  دانشگاه ياسوج فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

4  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12109  دانشگاه اصفهان
-  3 كالم اسالميگرايش  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12110  دانشگاه اصفهان

- 3 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12111  دانشگاه بيرجند
- 7 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12112  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش فلسفه اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12113  تهران - دانشگاه شاهد 
4  - شرايط در انتهاي دفترچه -گرايش كالم اسالمي  فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12114  تهران - دانشگاه شاهد 

- 4 فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12115  دانشگاه فردوسي مشهد
4  - گرايش كالم اسالمي اسالمي فلسفه و كالم نوبت دوم  12116  دانشگاه فردوسي مشهد
14  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12117  بابلسر - دانشگاه مازندران 
5  - گرايش فلسفه اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12118  دانشگاه مالير
5  - گرايش كالم اسالمي فلسفه و كالم اسالمي نوبت دوم  12119  ماليردانشگاه 

- 2 عرفان اسالمي نوبت دوم  12120  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 1 عرفان اسالمي نوبت دوم  12121  دانشگاه سمنان
- 2 دين شناسي نوبت دوم  12122  دانشگاه سمنان

5  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12123  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
4  - كالمگرايش  شيعه شناسي نوبت دوم  12124  دانشگاه اصفهان

7  - گرايش تاريخ شيعه شناسي نوبت دوم  12125  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12126  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

2  - گرايش جامعه شناسي شيعه شناسي نوبت دوم  12127  گرگان -دانشگاه گلستان 
1  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12128  گرگان -دانشگاه گلستان 
3  - گرايش كالم شيعه شناسي نوبت دوم  12129  دانشگاه يزد

- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12130  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- 4 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12131  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12132  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12133  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 3 فلسفه و حكمت اسالمي نوبت دوم  12134  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 8 كالم اسالمي نوبت دوم  12135  دانشگاه تبريز
- 4 كالم اسالمي نوبت دوم  12136  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 2 كالم اسالمي نوبت دوم  12137  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 7 كالم اماميه نوبت دوم  12138  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12139  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فسلفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12140  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  كالم اسالميفلسفه و  8  - فلسفه اسالمي

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12141  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش -فسفه اسالمي 

گرايش  -اسالمي پذيرش با عنوان فلسفه و كالم 
 پيام نور  12142  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12143  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12144  واحد لواسانات -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12145  واحد انديمشك -خوزستان استان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12146  واحد انديمشك -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 
 پيام نور  12147  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12148  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12149  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12150  مركز گرگان -گلستان استان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12151  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12152  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كالم اسالميفلسفه و  8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12153  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12154  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12155  مركز يزد - استان يزدنور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 8  - فلسفه اسالمي

گرايش  - پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي
 پيام نور  12156  مركز يزد -استان يزد نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 15  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

15  - محور آموزش فلسفه و حكمت اسالمي پيام نور  12157  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 فلسفه و حكمت اسالمي پيام نور  12158  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي  20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه غيرانتفاعي دانشكده 

 غيرانتفاعي  12159  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

20  - فقط زن غيرانتفاعي  12160  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12161  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12162  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -
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  )1كد ضريب ( 3مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1113  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  12163  قم – )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

20  - انتهاي دفترچهشرايط در  فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12164  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فلسفه و كالم اسالمي غيرانتفاعي  12165  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه مذاهب اسالمي غيرانتفاعي  12166  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه شيعه شناسي غيرانتفاعي  12167  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  شيعه شناسي غيرانتفاعي  12168  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيعه شناسي غيرانتفاعي  12169  اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي دانشگاه 

 -پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش كالم 
 غيرانتفاعي  12170  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 -شناسي گرايش كالم پذيرش با عنوان شيعه 
 غيرانتفاعي  12171  )محل تحصيل تهران(الدين  اصولغيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 -پذيرش با عنوان شيعه شناسي گرايش كالم 
اسالمي هدي جامعه الهيات و معارف غيرانتفاعي دانشكده  شيعه شناسي 20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 غيرانتفاعي  12172  قم -) ويژه خواهران) (س(الزهرا

20  - شرايط در انتهاي دفترچه فرق تشيع غيرانتفاعي  12173  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
شرايط در  -پذيرش با عنوان رشته كالم شيعه 

 غيرانتفاعي  12174  اهواز -) ع(المومنينامير غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اسالمي 20  - انتهاي دفترچه

محل  - فقط مرد  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي  12175  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اماميه 20  - تحصيل قم

محل تحصيل (قم  - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  كالم اماميه 20  - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  12176  )تهران

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12177  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  12178  دانشگاه تبريز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 

10  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  خودگردان پرديس  12179  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه عرفان اسالمي خودگردان پرديس  12180  دانشگاه سمنان

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز كالم اسالمي خودگردان پرديس  12181  دانشگاه تبريز
گرايش  -پذيرش با عنوان فلسفه و كالم اسالمي 

 مجازي پيام نور  12182  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه و كالم اسالمي 40  - محور آموزش - فلسفه اسالمي 

40  - محور آموزش مذاهب اسالمي غيرانتفاعيمجازي   12183  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور آموزش -پذيرش با عنوان كالم شيعه  شيعه شناسي مجازي غيرانتفاعي  12184  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش فرق تشيع مجازي غيرانتفاعي  12185  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
 )1ضريب  كد( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114

15  -  فقط زن روزانه  12186  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12187  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12188  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 روزانه  12189  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12190  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 10 روزانه  12191  دانشگاه شهركرد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

8  - پذيرش با عنوان رشته عرفان تطبيقي روزانه  12192  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 روزانه  12193  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 روزانه  12194  دانشگاه فردوسي مشهد عرفاناديان و  - الهيات و معارف اسالمي 
- 12 روزانه  12195  دانشگاه كاشان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 عرفان اسالمي روزانه  12196  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه عرفان اسالمي روزانه  12197  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني
- 7 نوبت دوم  12198  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 7 نوبت دوم  12199  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 دومنوبت   12200  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 5 نوبت دوم  12201  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 2 نوبت دوم  12202  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 4 نوبت دوم  12203  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 6 نوبت دوم  12204  دانشگاه كاشان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 عرفان اسالمي نوبت دوم  12205  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

15  - محور آموزش پيام نور  12206  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 8 پيام نور  12207  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

20  - شرايط در انتهاي دفترچه اديان ابراهيمي غيرانتفاعي  12208  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه ابراهيمياديان  غيرانتفاعي  12209  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه اديان غير ابراهيمي غيرانتفاعي  12210  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه تصوف و عرفان اسالمي غيرانتفاعي  12211  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12212  دانشگاه تهران اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
40  - محور آموزش مجازي دولتي  12213  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12214  دانشگاه سمنان اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 
- 3 خودگردان پرديس  12215  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان - الهيات و معارف اسالمي 

40  - محور آموزش تصوف و عرفان اسالمي مجازي غيرانتفاعي  12216  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 
 )2كد ضريب ( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  8  -  فقط زن
 روزانه  12217  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  12 - 
 روزانه  12218  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه  اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  7 - 
 روزانه  12219  دانشگاه تهران اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  8 - 
 روزانه  12220  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  18 - 
 روزانه  12221  دانشگاه فردوسي مشهد اسالمي

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي  10  - فقط مرد
 روزانه  12222  دانشگاه قم اسالمي
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  )2كد ضريب ( 4مجموعه الهيات و معارف اسالمي  -  1114  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 10  - فقط زن

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 
 اسالمي

 روزانه  12223  دانشگاه قم

- 13 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12224  دانشگاه زنجان
5  - محور آموزش تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12225  دانشگاه يزد

- 8 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي روزانه  12226  دانشگاه يزد
 4  - فقط زن

تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 
 اسالمي

 نوبت دوم  12227  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12228  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

 - 7 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12229  دانشگاه تهران

 - 12 
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 نوبت دوم  12230  دانشگاه فردوسي مشهد

- 5 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي نوبت دوم  12231  دانشگاه زنجان
- 4 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي نوبت دوم  12232  دانشگاه يزد

 40  - محور آموزش
تاريخ و تمدن ملل  - الهيات و معارف اسالمي 

 اسالمي
 مجازي دولتي  12233  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب ( 5مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1115

  - 6 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 روزانه  12234  دانشگاه تهران

 5  - محور آموزش
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 روزانه  12235  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 12 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )تسننبراي اهل 
 روزانه  12236  سنندج -دانشگاه كردستان 

 - 6 
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 نوبت دوم  12237  دانشگاه تهران

8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12238  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12239  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي
8  - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط اهل سنت  غيرانتفاعي  12240  مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي

 40  - محور آموزش
فقط (الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه شافعي 

 )براي اهل تسنن
 مجازي دولتي  12241  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 7 فلسفه روزانه  12242  دانشگاه اصفهان
- 13 فلسفه روزانه  12243  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)شود نمي درج تحصيلي درمدرك( غرب فلسفه درزمينه -  6 فلسفه روزانه  12244  دانشگاه تبريز
- 7 فلسفه روزانه  12245  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 فلسفه روزانه  12246  دانشگاه تهران
- 10 فلسفه روزانه  12247  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 فلسفه روزانه  12248  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 
- 6 فلسفه روزانه  12249  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 فلسفه نوبت دوم  12250  دانشگاه اصفهان
- 5 فلسفه نوبت دوم  12251  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)شود نمي درج تحصيلي درمدرك( غرب فلسفه درزمينه -  4 فلسفه نوبت دوم  12252  تبريزدانشگاه 
- 7 فلسفه نوبت دوم  12253  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 فلسفه نوبت دوم  12254  دانشگاه تهران
- 10 فلسفه نوبت دوم  12255  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 فلسفه نوبت دوم  12256  دانشگاه فردوسي مشهد
- 20 فلسفه غيرانتفاعي  12257  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 6 فلسفه گرايش تطبيقي روزانه  12258  دانشگاه تبريز
- 4 فلسفه گرايش تطبيقي نوبت دوم  12259  دانشگاه تبريز

 )3كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 4 فلسفه گرايش منطق روزانه  12260  دانشگاه اصفهان
- 5 فلسفه گرايش منطق روزانه  12261  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 فلسفه گرايش منطق روزانه  12262  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 فلسفه گرايش منطق نوبت دوم  12263  دانشگاه اصفهان
- 10 فلسفه گرايش منطق دومنوبت   12264  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )4كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116

  - 9 فلسفه دين روزانه  12265  دانشگاه تبريز
- 5 فلسفه دين روزانه  12266  دانشگاه تهران
- 7 فلسفه دين روزانه  12267  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

10  - محل تحصيل تهران فلسفه دين روزانه  12268  دانشگاه خوارزمي
- 8 فلسفه دين روزانه  12269  دانشگاه زنجان
- 10 فلسفه دين روزانه  12270  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5  - فقط مرد منطق فهم دين روزانه  12271  دانشگاه اصفهان
- 6 فلسفه دين نوبت دوم  12272  دانشگاه تبريز
- 5 فلسفه دين نوبت دوم  12273  دانشگاه تهران
- 7 فلسفه دين نوبت دوم  12274  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 2 فلسفه دين نوبت دوم  12275  دانشگاه زنجان
- 10 فلسفه دين نوبت دوم  12276  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

2  - فقط مرد منطق فهم دين نوبت دوم  12277  دانشگاه اصفهان
20  - شرايط در انتهاي دفترچه فلسفه دين غيرانتفاعي  12278  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  12279  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  فلسفه دين 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 46 جدول شماره 1  

 

  )4كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 20 فلسفه دين غيرانتفاعي  12280  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش فلسفه دين مجازي دولتي  12281  دانشگاه تهران
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل  فلسفه دين خودگردان پرديس  12282  دانشگاه تبريز

 )5كد ضريب (مجموعه فلسفه  - 1116
8  -  پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق روزانه  12283  دانشگاه زنجان اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

فقط  - اخالق پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه 
 روزانه  12284  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 8  - زن

فقط  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 
 روزانه  12285  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 8  - مرد

 -پذيرش با عنوان اخالق گرايش اخالق اسالمي 
 روزانه  12286  دانشگاه قم اخالق كاربردي اخالق اسالمي گرايش 8  - فقط مرد

 -پذيرش با عنوان اخالق گرايش اخالق اسالمي 
 روزانه  12287  دانشگاه قم اخالق اسالمي گرايش اخالق كاربردي 8  - فقط زن

2  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق نوبت دوم  12288  دانشگاه زنجان اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
15  - محور آموزش پيام نور  12289  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

- 8 پيام نور  12290  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
- 8 پيام نور  12291  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق

8  - گرايش اخالق اسالمي -پذيرش با عنوان اخالق  پيام نور  12292  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق 

 پيام نور  12293  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش  15  - محور آموزش

15  - محور آموزش پيام نور  12294  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق

 پيام نور  12295  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش  15  - محور آموزش

8  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق پيام نور  12296  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
8  - گرايش اخالق اسالمي -پذيرش با عنوان اخالق پيام نور  12297  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  فلسفه اخالقاخالق اسالمي گرايش 

 - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 
 پيام نور  12298  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 20  - محور آموزش

8  - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق پيام نور  12299  مركز بافق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  اسالمي گرايش فلسفه اخالقاخالق 
 - پذيرش با عنوان اخالق گرايش فلسفه اخالق 

 پيام نور  12300  مركز بافق -استان يزد نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 15  - محور آموزش

شرايط در انتهاي  -پذيرش با عنوان فلسفه اخالق 
 غيرانتفاعي  12301  قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 20  - دفترچه

 آموزش -فلسفه اخالق  -پذيرش با عنوان اخالق 
 پيام نورمجازي   12302  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور

 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق 
 مجازي پيام نور  12303  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور آموزش

 -گرايش اخالق اسالمي  -پذيرش با عنوان اخالق
 مجازي پيام نور  12304  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق 40  - محور آموزش

40  - محور آموزش مجازي پيام نور  12305  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه  اخالق اسالمي گرايش فلسفه اخالق
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  - 8 روزانه  12306  دانشگاه اصفهان يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12307  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12308  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12309  سنندج -دانشگاه كردستان  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12310  بابلسر - دانشگاه مازندران  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12311  دانشگاه اراك درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

-  12 فقط زن -محور  آموزش روزانه  12312  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
-  14 فقط زن روزانه  12313  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 7 روزانه  12314  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 16 روزانه  12315  دانشگاه بيرجند درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 11 روزانه  12316  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12317  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي  6  - و پرورش آموزش

- 5 روزانه  12318  دانشگاه تهران درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12319  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  12320  تهران - دانشگاه شاهد  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12321  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 7 روزانه  12322  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 11 روزانه  12323  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 12 روزانه  12324  دانشگاه شيراز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12325  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 روزانه  12326  دانشگاه فردوسي مشهد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 روزانه  12327  دانشگاه كاشان درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 روزانه  12328  سنندج -دانشگاه كردستان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 3 روزانه  12329  بابلسر - دانشگاه مازندران  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 روزانه  12330  دانشگاه يزد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12331  دانشگاه اصفهان يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12332  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 نوبت دوم  12333  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12334  بابلسر - دانشگاه مازندران  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 2 نوبت دوم  12335  دانشگاه اراك درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

-  3 فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  12336  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
-  5 فقط زن نوبت دوم  12337  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 4 نوبت دوم  12338  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 6 نوبت دوم  12339  دانشگاه بيرجند درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 7 نوبت دوم  12340  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12341  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12342  دانشگاه تهران درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  12343  تهران - دانشگاه شاهد  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12344  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 1 دوم نوبت  12345  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 10 نوبت دوم  12346  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12347  دانشگاه فردوسي مشهد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 4 نوبت دوم  12348  دانشگاه كاشان درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 3 نوبت دوم  12349  بابلسر - دانشگاه مازندران  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 5 نوبت دوم  12350  دانشگاه يزد درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12351  مركز خرامه - استان فارس نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12352  مركز خرامه - استان فارس نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12353  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12354  مركز رفسنجان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12355  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12356  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه  يآموزشريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12357  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12358  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
15  - محور آموزش پيام نور  12359  مركز سميرم -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

- 8 پيام نور  12360  مركز سميرم -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12361  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12362  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12363  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12364  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 8 پيام نور  12365  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

15  - محور آموزش پيام نور  12366  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
- 20 غيرانتفاعي  12367  اصفهان -صفاهان غيرانتفاعي  مؤسسه درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  12368  دانشگاه تبريز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12369  دانشگاه شيراز درسيريزي  برنامه - علوم تربيتي 
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  - 4 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12370  دانشگاه اصفهان

 14  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12371  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرا دانشگاه

 12  - فقط زن -محور  آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12372  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12373  همدان -سينا  دانشگاه بوعلي

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12374  دانشگاه تربيت مدرس

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12375  دانشگاه تهران

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12376  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12377  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 6 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12378  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 - 6 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12379  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 -  15 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12380  دانشگاه شيراز

 -  10 
و  تعليمگرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12381  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12382  دانشگاه قم

 - 10 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12383  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 15 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 روزانه  12384  دانشگاه مالير

 - 3 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12385  دانشگاه اصفهان

 3  - فقط زن -محور  آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12386  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 6  - فقط زن
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12387  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12388  همدان -سينا دانشگاه بوعلي 

 - 5 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12389  دانشگاه تهران

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12390  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12391  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيليدوره   تحصيل
  اول  دوم

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12392  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 -  10 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12393  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 2 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12394  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 نوبت دوم  12395  دانشگاه مالير

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12396  مركز خوي -آذربايجان غربي استان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12397  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12398  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12399  مياندوآبمركز  -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 

 اسالميتربيت 
 پيام نور  12400  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12401  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12402  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12403  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12404  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12405  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12406  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 پيام نور  12407  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12408  مركز خوي -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12409  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12410  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

 40  - محور آموزش
تعليم و گرايش و پرورش  آموزشتاريخ و فلسفه 
 تربيت اسالمي

 مجازي پيام نور  12411  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه 
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  - 20 يآموزشمديريت  روزانه  12412  دانشگاه اروميه
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12413  دانشگاه اصفهان

10  - فقط زن يآموزشمديريت  روزانه  12414  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
10  - فقط زن -محور  آموزش يآموزشمديريت  روزانه  12415  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

14  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  يآموزشمديريت  روزانه  12416  )ع(دانشگاه امام صادق 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12417  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12418  دانشگاه بيرجند

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12419  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  يآموزشمديريت  6  - و پرورش آموزش

- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12420  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 يآموزشمديريت  روزانه  12421  دانشگاه تهران

15  - محل تحصيل تهران يآموزشمديريت  روزانه  12422  دانشگاه خوارزمي
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12423  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12424  دانشگاه سمنان
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12425  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 يآموزشمديريت  روزانه  12426  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12427  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12428  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12429  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 يآموزشمديريت  روزانه  12430  دانشگاه شيراز
- 10 يآموزشمديريت  روزانه  12431  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 يآموزشمديريت  روزانه  12432  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 يآموزشمديريت  روزانه  12433  دانشگاه كاشان

10  - محور آموزش يآموزشمديريت  روزانه  12434  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12435  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 7 يآموزشمديريت  روزانه  12436  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 8 يآموزشمديريت  روزانه  12437  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12438  دانشگاه اصفهان

5  - فقط زن يآموزشمديريت  نوبت دوم  12439  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
5  - فقط زن -محور  آموزش يآموزشمديريت  نوبت دوم  12440  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12441  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12442  دانشگاه بيرجند
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12443  تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12444  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12445  دانشگاه تهران
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12446  دانشگاه سمنان
- 8 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12447  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12448  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12449  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 1 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12450  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12451  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12452  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12453  دانشگاه كاشان
- 4 يآموزشمديريت  نوبت دوم  12454  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12455  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12456  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12457  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12458  مركز اروميه -استان آذربايجان غربي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12459  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12460  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشمديريت  پيام نور  12461  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشمديريت  پيام نور  12462  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12463  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12464  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش يآموزشمديريت  مجازي دولتي  12465  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 يآموزشمديريت  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12466  )كرج

 يآموزشمديريت  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12467  )كيش
15  - پرديس خودگردان در تهرانمحل تحصيل  يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12468  دانشگاه خوارزمي

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12469  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12470  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12471  دانشگاه شيراز
- 7 يآموزشمديريت  خودگردان پرديس  12472  سنندج -دانشگاه كردستان 
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  - 9 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12473  دانشگاه تبريز
- 7 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12474  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12475  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 5 و بهسازي منابع انساني آموزش روزانه  12476  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 6 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12477  دانشگاه تبريز
- 2 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12478  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 1 و بهسازي منابع انساني آموزش نوبت دوم  12479  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 8 و بهسازي منابع انساني آموزش پيام نور  12480  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش و بهسازي منابع انساني آموزش پيام نور  12481  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12482  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12483  آملغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12484  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12485  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12486  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 و بهسازي منابع انساني آموزش غيرانتفاعي  12487  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز و بهسازي منابع انساني آموزش خودگردان پرديس  12488  دانشگاه تبريز
- 7 و بهسازي منابع انساني آموزش خودگردان پرديس  12489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  - 7 بزرگساالن آموزش روزانه  12490  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
40  - محور آموزش بزرگساالن آموزش مجازي دولتي  12491  دانشگاه تهران
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  - 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12492  دانشگاه تهران
- 6 يآموزشتحقيقات  روزانه  12493  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 يآموزشتحقيقات  روزانه  12494  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12495  دانشگاه فردوسي مشهد
- 5 يآموزشتحقيقات  روزانه  12496  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 يآموزشتحقيقات  روزانه  12497  دانشگاه ياسوج
- 7 يآموزشتحقيقات  روزانه  12498  دانشگاه يزد
- 5 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12499  دانشگاه تهران
- 6 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12500  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12501  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12502  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 3 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12503  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12504  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 2 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12505  دانشگاه ياسوج
- 3 يآموزشتحقيقات  نوبت دوم  12506  دانشگاه يزد
- 8 يآموزشتحقيقات  پيام نور  12507  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  پيام نور  12508  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 يآموزشتحقيقات  پيام نور  12509  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  پيام نور  12510  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش يآموزشتحقيقات  مجازي دولتي  12511  دانشگاه تهران

 يآموزشتحقيقات  5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  12512  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 50 جدول شماره 1  

 

 )7كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  - 1117

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ رشته عنوان  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 13 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12513  دانشگاه اراك
- 6 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 25 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12515  )كرجمحل تحصيل (دانشگاه خوارزمي 
- 10 يآموزشتكنولوژي  روزانه  12516  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12517  دانشگاه اراك
- 4 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12518  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 10 يآموزشتكنولوژي  نوبت دوم  12519  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )8كد ضريب ( 1مجموعه علوم تربيتي  - 1117

  - 7 روزانه  12520  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 5 روزانه  12521  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 8 روزانه  12522  عالي آموزشپژوهش و برنامه ريزي  مؤسسه عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 1 نوبت دوم  12523  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 
- 20 غيرانتفاعي  12524  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  عالي آموزشريزي  برنامهمديريت و 

 )1كد ضريب (اطالعات و دانش شناسي علم  - 1119

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  4 -  
 روزانه  12525  دانشگاه اصفهان دانشگاهيهاي  كتابخانه

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  5 - 
 روزانه  12526  دانشگاه تهران دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12527  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 روزانه  12528  دانشگاه تهران عموميهاي  كتابخانه

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12529  اصفهاندانشگاه  اطالعات

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 10  - فقط زن -شود 

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 
 اطالعات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  12530  )شعبه اروميه

 -  10 فقط زن
 علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت

 روزانه  12531  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اطالعات

 - 18 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12532  دانشگاه بيرجند اطالعات

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12533  دانشگاه تبريز اطالعات

 - 8 
گرايش مديريت علم اطالعات و دانش شناسي 

 روزانه  12534  دانشگاه تربيت مدرس اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  5 - 
 روزانه  12535  دانشگاه تهران اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  9 - 
 روزانه  12536  كرمانشاه -دانشگاه رازي  اطالعات

اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت علم  3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  12537  تهران - دانشگاه شاهد  اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  6 - 
 روزانه  12538  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12539  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12540  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اطالعات

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12541  دانشگاه شيراز اطالعات

 - 10 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12542  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اطالعات

 - 6 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 روزانه  12543  دانشگاه فردوسي مشهد اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  10  - فقط مرد
 روزانه  12544  دانشگاه قم اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  10  - فقط زن
 روزانه  12545  قمدانشگاه  اطالعات

10  - فقط زن مطالعات ارشيوي روزانه  12546  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مطالعات ارشيوي روزانه  12547  دانشگاه تهران
- 5 علم سنجي روزانه  12548  دانشگاه تهران

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي روزانه  12549  تهران - دانشگاه شاهد 
- 8 علم سنجي روزانه  12550  دانشگاه شيراز
- 8 علم سنجي روزانه  12551  دانشگاه يزد
- 6 علم سنجي روزانه  12552  شيراز - اطالع رساني علوم و فناوري  اي منطقهمركز 

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت  3 - 
 دوم نوبت  12553  دانشگاه اصفهان دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12554  دانشگاه تهران دانشگاهيهاي  كتابخانه

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 نوبت دوم  12555  دانشگاه تهران عموميهاي  كتابخانه

 - 3 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12556  اصفهاندانشگاه  اطالعات

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 5  - فقط زن -شود 

علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 
 اطالعات

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  12557  )شعبه اروميه

 -  2 فقط زن
مديريت علم اطالعات و دانش شناسي گرايش 

 نوبت دوم  12558  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا اطالعات

 - 6 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  12559  دانشگاه بيرجند اطالعات
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 51 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (علم اطالعات و دانش شناسي  - 1119  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 3 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12560  دانشگاه تبريز

 - 5 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12561  دانشگاه تهران

 - 3 
اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت علم 

 اطالعات
 نوبت دوم  12562  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12563  تهران - دانشگاه شاهد 

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12564  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد 

 - 10 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12565  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 4 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 نوبت دوم  12566  دانشگاه فردوسي مشهد

2  - فقط زن مطالعات ارشيوي نوبت دوم  12567  تهران -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 
- 5 مطالعات ارشيوي نوبت دوم  12568  دانشگاه تهران
- 5 علم سنجي نوبت دوم  12569  دانشگاه تهران

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي نوبت دوم  12570  تهران - دانشگاه شاهد 
- 4 علم سنجي نوبت دوم  12571  دانشگاه يزد

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12572  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12573  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12574  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 نورپيام   12575  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12576  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 پيام نور  12577  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

 -  8 
 ديريت اطالعات و دانش شناسي گرايش معلم 

 ديجيتالهاي  كتابخانه
 پيام نور  12578  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ت ديريعلم اطالعات و دانش شناسي گرايش م

 ديجيتالهاي  كتابخانه
 نورپيام   12579  مركز كرمانشاه -استان كرمانشاه نور  پيامدانشگاه 

 15  - فقط زن
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 غيرانتفاعي  12580  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

 15  - فقط مرد
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 غيرانتفاعي  12581  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

 15  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 دانشگاهيهاي  كتابخانه
 مجازي دولتي  12582  دانشگاه اصفهان

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 دانشگاهيهاي  كتابخانه
 مجازي دولتي  12583  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 25  - محور آموزش
گرايش مديريت  علم اطالعات و دانش شناسي

 اطالعات
 مجازي دولتي  12584  دانشگاه اصفهان

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
 مجازي دولتي  12585  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش مطالعات ارشيوي مجازي دولتي  12586  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش علم سنجي مجازي دولتي  12587  دانشگاه تهران

 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
خودگردان پرديس  12588  دانشگاه تربيت مدرس

 8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت 

 اطالعات
خودگردان پرديس  12589  دانشگاه شيراز

3  - شرايط در انتهاي دفترچه علم سنجي خودگردان پرديس  12590  تهران - دانشگاه شاهد 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علم سنجي خودگردان پرديس  12591  دانشگاه شيراز

 40  - محور آموزش
علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مطالعات 

 عموميهاي  كتابخانه
 مجازي پيام نور  12592  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  - 1120

  - 6 زبان فرانسه آموزش روزانه  12593  دانشگاه تبريز
- 4 زبان فرانسه آموزش روزانه  12594  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  12595  اصفهاندانشگاه  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 9 روزانه  12596  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 6 روزانه  12597  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 7 روزانه  12598  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 8 روزانه  12599  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  گرايش ادبيزبان و ادبيات فرانسه 
- 5 روزانه  12600  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 4 زبان فرانسه آموزش نوبت دوم  12601  دانشگاه تبريز
- 4 زبان فرانسه آموزش نوبت دوم  12602  دانشگاه تهران
- 3 نوبت دوم  12603  دانشگاه اصفهان گرايش ادبيزبان و ادبيات فرانسه 
- 6 نوبت دوم  12604  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 6 نوبت دوم  12605  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
- 3 نوبت دوم  12606  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي

40  - محور آموزش زبان فرانسه آموزش مجازي دولتي  12607  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مجازي دولتي  12608  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي

- 7 خودگردان پرديس  12609  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 52 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه زبان فرانسه  - 1120

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

18  -  فقط زن مترجمي زبان فرانسه روزانه  12610  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12611  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4 - مترجمي زبان فرانسه روزانه  12612  دانشگاه تهران
- 7 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12613  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12614  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مترجمي زبان فرانسه روزانه  12615  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12616  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
4 - مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12617  دانشگاه تهران
- 12 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12618  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مترجمي زبان فرانسه نوبت دوم  12619  دانشگاه فردوسي مشهد

40  - محور آموزش مترجمي زبان فرانسه مجازي دولتي  12620  دانشگاه تهران
- 7 مترجمي زبان فرانسه خودگردان پرديس  12621  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
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  - 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12622  دانشگاه اراك
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12623  دانشگاه اروميه
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12624  دانشگاه اصفهان

15  - فقط زن زبان انگليسي آموزش روزانه  12625  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12626  دانشگاه ايالم
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12627  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 13 زبان انگليسي آموزش روزانه  12628  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12629  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  12630  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  زبان انگليسي آموزش 9  - و پرورش آموزش

- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12631  دانشگاه تهران
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12632  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12633  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 

8  - محل تحصيل تهران زبان انگليسي آموزش روزانه  12634  دانشگاه خوارزمي
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12635  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 4 زبان انگليسي آموزش روزانه  12636  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12637  زابلدانشگاه 
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12638  دانشگاه زنجان
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12639  دانشگاه سمنان
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12640  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12641  دانشگاه شاهرود
- 25 زبان انگليسي آموزش روزانه  12642  دانشگاه شهركرد
- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12643  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12644  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12645  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12646  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 16 زبان انگليسي آموزش روزانه  12647  دانشگاه شيراز
- 5 زبان انگليسي آموزش روزانه  12648  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12649  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- 12 زبان انگليسي آموزش روزانه  12650  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 زبان انگليسي آموزش روزانه  12651  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12652  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد زبان انگليسي آموزش روزانه  12653  دانشگاه قم
8  - فقط زن زبان انگليسي آموزش روزانه  12654  دانشگاه قم

- 4 زبان انگليسي آموزش روزانه  12655  دانشگاه كاشان
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  12656  دانشگاه كاشان زبان انگليسي آموزش 4  - خيابان طالقاني

- 12 زبان انگليسي آموزش روزانه  12657  رشت -دانشگاه گيالن 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش روزانه  12658  رشت -دانشگاه گيالن 

- 3 زبان انگليسي آموزش روزانه  12659  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 14 زبان انگليسي آموزش روزانه  12660  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12661  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 زبان انگليسي آموزش روزانه  12662  دانشگاه مراغه
- 7 زبان انگليسي آموزش روزانه  12663  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 9 زبان انگليسي آموزش روزانه  12664  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 10 زبان انگليسي آموزش روزانه  12665  دانشگاه ياسوج
- 15 زبان انگليسي آموزش روزانه  12666  دانشگاه يزد
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12667  دانشگاه اراك
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12668  دانشگاه اصفهان

15  - فقط زن -محور  آموزش زبان انگليسي آموزش دومنوبت   12669  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12670  دانشگاه ايالم
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12672  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12673  دانشگاه تبريز
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12674  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12675  دانشگاه تهران
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12676  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12677  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12678  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12679  دانشگاه زابل
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12680  دانشگاه زنجان
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ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12681  دانشگاه سمنان
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12682  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12683  دانشگاه شاهرود
- 5 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12684  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12685  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12686  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12687  دانشگاه صنعتي اصفهان

3  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12688  دانشگاه صنعتي اصفهان
- 12 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12689  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12690  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت
- 6 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12691  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12692  دانشگاه كاشان

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  12693  دانشگاه كاشان زبان انگليسي آموزش 2  - خيابان طالقاني

- 4 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12694  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12695  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12696  دانشگاه مراغه
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12697  ايرانشهر - دانشگاه واليت 
- 3 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12698  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 2 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12699  دانشگاه ياسوج
- 8 زبان انگليسي آموزش نوبت دوم  12700  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12701  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12702  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12703  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12704  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12705  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12706  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12707  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12708  مركز قم -استان قم نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12709  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان انگليسي آموزش پيام نور  12710  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش پيام نور  12711  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط زن زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12712  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12713  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12714  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12715  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12716  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12717  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12718  مشهد -تابران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12719  اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12720  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12721  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12722  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12723  اصفهان -صبح صادق غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12724  خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي آموزش غيرانتفاعي  12725  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12726  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12727  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12728  دانشگاه فردوسي مشهد
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي دولتي  12729  رشت -دانشگاه گيالن 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12730  دانشگاه اروميه
- 7 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12731  دانشگاه اصفهان
- 7 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12732  )تحصيل پرديس ارس در جلفا محل(دانشگاه تبريز 

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12733  دانشگاه تبريز

 زبان انگليسي آموزش 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12734  )كرج

 زبان انگليسي آموزش 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12735  )كيش
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12736  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12737  دانشگاه خوارزمي
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12738  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12739  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12740  دانشگاه سمنان

- 10 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12741  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12742  دانشگاه شيراز
-  12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12743  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 4 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12744  دانشگاه فردوسي مشهد
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12745  رشت -دانشگاه گيالن 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12746  آباد خرم - دانشگاه لرستان 

- 2 زبان انگليسي آموزش خودگردان پرديس  12747  دانشگاه ياسوج
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي پيام نور  12748  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش زبان انگليسي آموزش مجازي پيام نور  12749  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه 

 )2كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121

  - 7 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12750  دانشگاه تبريز
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 )2كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 5 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12751  دانشگاه تهران
- 6 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12752  بوشهر - خليج فارس  دانشگاه

8  - محل تحصيل تهران زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12753  دانشگاه خوارزمي
- 9 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12754  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 12 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12755  دانشگاه سمنان
- 10 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12756  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12757  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 14 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12758  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12759  دانشگاه شيراز
- 5 ادبيات انگليسيزبان و  روزانه  12760  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12761  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 16 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12762  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12763  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 12 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12764  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12765  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12766  دانشگاه مالير
- 6 زبان و ادبيات انگليسي روزانه  12767  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12768  دانشگاه تبريز
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12769  دانشگاه تهران
- 3 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12770  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12771  دانشگاه سمنان
- 2 ادبيات انگليسيزبان و  نوبت دوم  12772  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12773  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12774  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12775  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 4 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12776  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12777  دانشگاه مالير
- 2 زبان و ادبيات انگليسي نوبت دوم  12778  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 8 زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12779  مركز شيراز - فارس استان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12780  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
- 8 زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12781  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12782  مركز اراك - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12783  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

- 8 زبان و ادبيات انگليسي پيام نور  12784  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط مرد ادبيات انگليسيزبان و  غيرانتفاعي  12785  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12786  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 زبان و ادبيات انگليسي غيرانتفاعي  12787  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 ادبيات انگليسيزبان و  غيرانتفاعي  12788  آبيك -موالنا غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش زبان و ادبيات انگليسي مجازي دولتي  12789  دانشگاه تهران
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12790  دانشگاه تبريز

 انگليسيزبان و ادبيات  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12791  )كرج

 زبان و ادبيات انگليسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12792  )كيش
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12793  خوارزميدانشگاه 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12794  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12795  دانشگاه سمنان

8  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12796  دانشگاه شيراز
- 5 زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12797  دانشگاه فردوسي مشهد

2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12798  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
6  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  زبان و ادبيات انگليسي خودگردان پرديس  12799  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 )3كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121

  - 4 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12800  دانشگاه اصفهان
- 12 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12801  دانشگاه بيرجند
- 5 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12802  دانشگاه تهران

8  - محل تحصيل تهران مترجمي زبان انگليسي روزانه  12803  دانشگاه خوارزمي
- 3 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12804  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12805  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 مترجمي زبان انگليسي روزانه  12806  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12807  دانشگاه اصفهان
- 4 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12808  دانشگاه بيرجند
- 5 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12809  دانشگاه تهران
- 3 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12810  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12811  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مترجمي زبان انگليسي نوبت دوم  12812  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - فقط مرد مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12813  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط زن مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12814  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12815  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12816  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12817  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12818  تنكابن -رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12819  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 زبان انگليسي مترجمي غيرانتفاعي  12820  كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مترجمي زبان انگليسي غيرانتفاعي  12821  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
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 )3كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

40  - محور آموزش مترجمي زبان انگليسي مجازي دولتي  12822  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مترجمي زبان انگليسي مجازي دولتي  12823  دانشگاه فردوسي مشهد

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه انگليسيمترجمي زبان  خودگردان پرديس  12824  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مترجمي زبان انگليسي خودگردان پرديس  12825  دانشگاه فردوسي مشهد

 )1كد ضريب (مجموعه زبان روسي  -  1122

  - 8 زبان روسي آموزش روزانه  12826  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 زبان روسي آموزش روزانه  12827  دانشگاه تهران
- 8 زبان روسي آموزش نوبت دوم  12828  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 زبان روسي آموزش نوبت دوم  12829  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان روسي آموزش مجازي دولتي  12830  دانشگاه تهران
 )2كد ضريب (مجموعه زبان روسي  -  1122

  - 4 زبان و ادبيات روسي روزانه  12831  تهراندانشگاه 
- 4 زبان و ادبيات روسي نوبت دوم  12832  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان و ادبيات روسي مجازي دولتي  12833  دانشگاه تهران
 )1كد ضريب ( 2مجموعه علوم تربيتي  -  1123

  - 8 روزانه  12834  دانشگاه شيراز و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 
- 10 روزانه  12835  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 - 10 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 روزانه  12836  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 6 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 روزانه  12837  تهران -توانبخشي  دانشگاه علوم بهزيستي و

- 10 نوبت دوم  12838  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 - 10 
و پرورش پيش  آموزشعلوم تربيتي گرايش 

 دبستاني
 نوبت دوم  12839  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12840  دانشگاه شيراز و پرورش دبستاني آموزشعلوم تربيتي گرايش 
 )1كد ضريب (مجموعه زبان آلماني  - 1124

  - 4 مترجمي زبان آلماني روزانه  12841  دانشگاه تهران
- 8 زبان آلماني آموزش روزانه  12842  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 المانيزبان و ادبيات  روزانه  12843  دانشگاه تهران
- 4 مترجمي زبان آلماني نوبت دوم  12844  دانشگاه تهران
- 4 زبان و ادبيات الماني نوبت دوم  12845  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش مترجمي زبان آلماني مجازي دولتي  12846  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش زبان و ادبيات الماني مجازي دولتي  12847  دانشگاه تهران

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125

  - 4 روزانه  12848  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
3 - روزانه  12849  دانشگاه تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 6 روزانه  12850  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 10 روزانه  12851  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 8 روزانه  12852  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 4 نوبت دوم  12853  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
3 - نوبت دوم  12854  دانشگاه تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 2 نوبت دوم  12855  دانشگاه سمنان مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 10 نوبت دوم  12856  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 7 نوبت دوم  12857  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12858  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12859  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12860  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
- 20 غيرانتفاعي  12861  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه بازاريابي جهانگرديمديريت جهانگردي گرايش 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  12862  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  12863  دانشگاه تهران مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

 مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12864  )كيش
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  12865  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125

  - 6 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12866  دانشگاه سمنان

 - 10 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12867  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 8 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12868  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 18 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 روزانه  12869  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 دومنوبت   12870  دانشگاه سمنان

 - 10 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12871  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 7 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12872  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 - 2 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 نوبت دوم  12873  دانشگاه هنر اصفهان

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 غيرانتفاعي  12874  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 جهانگردي
 غيرانتفاعي  12875  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 56 جدول شماره 1  

 

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت جهانگردي  - 1125  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 غيرانتفاعي  12876  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه جهانگردي

 - 20 
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

 غيرانتفاعي  12877  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه جهانگردي

 -  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
توسعه ريزي  برنامهمديريت جهانگردي گرايش 

خودگردان پرديس  12878  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  جهانگردي
 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق خصوصي روزانه  12879  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12880  دانشگاه اصفهان
- 6 حقوق خصوصي روزانه  12881  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 حقوق خصوصي روزانه  12882  قزوين -  )ره(امام خميني ي الملل بيندانشگاه 
- 8 حقوق خصوصي روزانه  12883  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12884  دانشگاه تربيت مدرس
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12885  دانشگاه تهران
- 5 حقوق خصوصي روزانه  12886  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12887  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

10  - محل تحصيل تهران حقوق خصوصي روزانه  12888  دانشگاه خوارزمي
- 7 حقوق خصوصي روزانه  12889  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 حقوق خصوصي روزانه  12890  دانشگاه سمنان

8  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي روزانه  12891  تهران - دانشگاه شاهد 
- 12 حقوق خصوصي روزانه  12892  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 حقوق خصوصي روزانه  12893  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 15 حقوق خصوصي روزانه  12894  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12895  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي روزانه  12896  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12897  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي 6  - دفترچه

- 9 حقوق خصوصي روزانه  12898  دانشگاه فردوسي مشهد
10  - فقط زن حقوق خصوصي روزانه  12899  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق خصوصي روزانه  12900  دانشگاه قم

- 6 حقوق خصوصي روزانه  12901  دانشگاه كاشان
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12902  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12903  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 10 حقوق خصوصي روزانه  12904  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه
- 10 حقوق اقتصادي روزانه  12905  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق اقتصادي روزانه  12906  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق سردفتري روزانه  12907  علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري دانشگاه
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغلين قوه قضاييه 

 روزانه  12908  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق سردفتري 6  - دفترچه

- 5 حقوق ثبت اسناد و امالك روزانه  12909  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق ثبت اسناد و امالك روزانه  12910  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  12911  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق ثبت اسناد و امالك 6  - دفترچه

6  - در انتهاي دفترچه شرايط روزانه  12912  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12913  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق حمل و نقل روزانه  12914  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12915  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق حمل و نقل 6  - دفترچه

- 8 فقه و حقوق اسالمي روزانه  12916  دانشگاه شهركرد
10  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق خصوصي روزانه  12917  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

- 7 حقوق هوايي روزانه  12918  دانشگاه تهران
- 7 حقوق پزشكي روزانه  12919  دانشگاه تهران
- 5 فقه و حقوق اقتصادي روزانه  12920  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 
- 10 حقوق خصوصي نوبت دوم  12921  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12922  دانشگاه اصفهان
- 5 حقوق خصوصي نوبت دوم  12923  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12924  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12925  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق خصوصي نوبت دوم  12926  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق خصوصي نوبت دوم  12927  دانشگاه تهران
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12928  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 4 حقوق خصوصي نوبت دوم  12929  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 حقوق خصوصي نوبت دوم  12930  دانشگاه سمنان

8  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خصوصي نوبت دوم  12931  تهران - دانشگاه شاهد 
- 10 حقوق خصوصي نوبت دوم  12932  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12933  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 حقوق خصوصي نوبت دوم  12934  دانشگاه كاشان

10 - حقوق خصوصي نوبت دوم  12935  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 حقوق خصوصي نوبت دوم  12936  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 10 حقوق اقتصادي دومنوبت   12937  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 حقوق ثبت اسناد و امالك نوبت دوم  12938  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 حقوق هوايي نوبت دوم  12939  دانشگاه تهران
- 7 حقوق پزشكي نوبت دوم  12940  دانشگاه تهران
- 5 فقه و حقوق اقتصادي نوبت دوم  12941  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 57 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 حقوق خصوصي پيام نور  12942  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق خصوصي پيام نور  12943  مركز ايالم - استان ايالم نور  پيامدانشگاه 
- 8 حقوق خصوصي پيام نور  12944  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق خصوصي پيام نور  12945  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12946  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12947  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12948  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12949  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12950  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12951  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12952  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12953  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12954  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12955  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - اقتصادي -پذيرش با عنوان حقوق مالي  حقوق اقتصادي غيرانتفاعي  12956  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن حقوق ثبت اسناد و امالك غيرانتفاعي  12957  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد حقوق ثبت اسناد و امالك غيرانتفاعي  12958  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين امالكحقوق ثبت اسناد و  غيرانتفاعي  12959  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12960  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

15  - فقط مرد فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12961  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن فقه و حقوق خصوصي غيرانتفاعي  12962  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش حقوق خصوصي مجازي دولتي  12963  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
20  - فقط زن -محور  آموزش حقوق خصوصي مجازي دولتي  12964  دانشگاه قم
20  - فقط مرد -محور  آموزش حقوق خصوصي دولتي مجازي  12965  دانشگاه قم
40  - محور آموزش فقه و حقوق اقتصادي مجازي دولتي  12966  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

- 8 حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12967  )محل تحصيل پرديس ارس در جلفا(دانشگاه تبريز 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12968  دانشگاه تبريز

 حقوق خصوصي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  12969  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 15 - 
خودگردان پرديس  12970  )كيش

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خصوصيحقوق  خودگردان پرديس  12971  دانشگاه خوارزمي
- 12 حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12972  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12973  دانشگاه شيراز
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12974  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  12975  دانشگاه قم حقوق خصوصي 15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  12976  دانشگاه قم حقوق خصوصي 15  - دانشگاه

10  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12977  رشت -دانشگاه گيالن 
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي خودگردان پرديس  12978  بابلسر - دانشگاه مازندران 

- 10 حقوق اقتصادي خودگردان پرديس  12979  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق اقتصادي خودگردان پرديس  12980  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

40  - محور آموزش حقوق خصوصي مجازي غيرانتفاعي  12981  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه
 )2كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 7 الملل بينحقوق  روزانه  12982  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 الملل بينحقوق  روزانه  12983  دانشگاه تهران
- 5 الملل بينحقوق  روزانه  12984  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق  روزانه  12985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 الملل بينحقوق  روزانه  12986  دانشگاه شيراز
- 10 الملل بينحقوق  روزانه  12987  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه الملل بينحقوق  روزانه  12988  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  12989  دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  الملل بينحقوق  6  - دفترچه

10  - فقط زن الملل بينحقوق  روزانه  12990  دانشگاه قم
10  - فقط مرد الملل بينحقوق  روزانه  12991  دانشگاه قم

- 6 الملل بينحقوق  روزانه  12992  بابلسر - دانشگاه مازندران 
ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 

 - ي الملل بيني وحقوق الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه  12993  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  الملل بينحقوق  7  -

ي الملل بينپذيرش با عنوان ديپلماسي و سازمانهاي 
 - ي الملل بيني وحقوق الملل بينگرايش سازمانهاي 

 فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه  12994  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  الملل بينحقوق  3  -

- 5 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12995  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12996  دانشگاه تهران
- 5 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12997  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12998  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 الملل بينحقوق  نوبت دوم  12999  بابلسر - دانشگاه مازندران 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13000  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 الملل بينحقوق  پيام نور  13001  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13002  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 الملل بينحقوق  پيام نور  13003  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش الملل بينحقوق  پيام نور  13004  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 20 الملل بينحقوق  غيرانتفاعي  13005  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 الملل بينحقوق  غيرانتفاعي  13006  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 58 جدول شماره 1  

 

 )2 كد ضريب(مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

40  - محور آموزش الملل بينحقوق  مجازي دولتي  13007  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13008  دانشگاه تربيت مدرس

 الملل بينحقوق  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13009  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  الملل بينحقوق  15 - 
خودگردان پرديس  13010  )كيش

- 12 الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13011  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13012  دانشگاه شيراز
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13013  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 6 الملل بينحقوق  خودگردان پرديس  13014  بابلسر - دانشگاه مازندران 
 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 3 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13015  دانشگاه اصفهان
- 4 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13016  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 12 جرم شناسيحقوق جزا و  روزانه  13017  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 7 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13018  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13019  دانشگاه تربيت مدرس
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13020  دانشگاه تهران
- 5 شناسيحقوق جزا و جرم  روزانه  13021  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13022  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13023  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13024  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13025  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويزه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13026  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق جزا و جرم شناسي 6  - دفترچه

- 9 جرم شناسيحقوق جزا و  روزانه  13027  دانشگاه فردوسي مشهد
10  - فقط زن حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13028  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13029  دانشگاه قم

- 4 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13030  دانشگاه كاشان
محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 

 روزانه  13031  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي 4  - خيابان طالقاني

- 9 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13032  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13033  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه  13034  بابلسر - دانشگاه مازندران 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق كيفري اطفال و نوجوان روزانه  13035  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13036  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق كيفري اطفال و نوجوان 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13037  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13038  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت اصالح و كيفرهاي قضايي 6  - دفترچه

- 12 فقه و حقوق جزا روزانه  13039  دانشگاه دامغان
10  - شرايط در انتهاي دفترچه فقه و حقوق جزا روزانه  13040  تهران -دانشگاه شهيد مطهري 

- 3 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13041  دانشگاه اصفهان
- 2 حقوق جزا و جرم شناسي دومنوبت   13042  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13043  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13044  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13045  دانشگاه تربيت مدرس
- 9 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13046  دانشگاه تهران
- 5 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13047  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13048  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13049  دانشگاه فردوسي مشهد

خواهران انتهاي محل تحصيل واحد  -فقط زن 
 نوبت دوم  13050  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي 2  - خيابان طالقاني

- 2 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13051  دانشگاه كاشان
10 - حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13052  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 حقوق جزا و جرم شناسي نوبت دوم  13053  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 فقه و حقوق جزا نوبت دوم  13054  دانشگاه دامغان
- 8 حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13055  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13056  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 و جرم شناسيحقوق جزا  پيام نور  13057  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13058  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13059  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي پيام نور  13060  مركز دامغان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13061  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط مرد حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13062  عدالتغيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13063  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حقوق جزا و جرم شناسي غيرانتفاعي  13064  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13065  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 جزافقه و حقوق  غيرانتفاعي  13066  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

20  - فقط زن فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13067  تهران -) ويژه خواهران(آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13068  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 فقه و حقوق جزا غيرانتفاعي  13069  ساوه -رضويه غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13070  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
15  - محور آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13071  دانشگاه شيراز
20  - فقط مرد -محور  آموزش شناسي حقوق جزا و جرم مجازي دولتي  13072  دانشگاه قم
20  - فقط زن -محور  آموزش حقوق جزا و جرم شناسي مجازي دولتي  13073  دانشگاه قم



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 59 جدول شماره 1  

 

 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 تحصيلي دوره  تحصيل
  اول  دوم

7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13074  دانشگاه تبريز
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13075  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق جزا و جرم شناسي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران  دانشگاه

خودگردان پرديس  13076  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي 15 - 
خودگردان پرديس  13077  )كيش

- 12 حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13079  دانشگاه شيراز

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13080  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  13081  دانشگاه قم جزا و جرم شناسيحقوق  15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  13082  دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسي 15  - دانشگاه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13083  رشت -دانشگاه گيالن 
- 11 حقوق جزا و جرم شناسي خودگردان پرديس  13084  بابلسر - دانشگاه مازندران 

 )4كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 4 حقوق عمومي روزانه  13085  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 7 حقوق عمومي روزانه  13086  دانشگاه تبريز
- 6 حقوق عمومي روزانه  13087  دانشگاه تربيت مدرس
- 6 حقوق عمومي روزانه  13088  دانشگاه تهران
- 5 حقوق عمومي روزانه  13089  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 حقوق عمومي روزانه  13090  دانشگاه سمنان
- 12 حقوق عمومي روزانه  13091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 حقوق عمومي روزانه  13092  دانشگاه شيراز
- 10 حقوق عمومي روزانه  13093  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق عمومي روزانه  13094  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13095  اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات  حقوق عمومي 6  - دفترچه

10  - فقط زن حقوق عمومي روزانه  13096  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق عمومي روزانه  13097  دانشگاه قم

- 10 حقوق عمومي روزانه  13098  بابلسر - دانشگاه مازندران 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت نظارت و بازرسي روزانه  13099  خدمات اداري دادگستريدانشگاه علوم قضايي و 

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  13100  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت نظارت و بازرسي 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت دادگستري روزانه  13101  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13102  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري مديريت دادگستري 6  - دفترچه

6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق دادرسي اداري روزانه  13103  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -شاغالن قوه قضاييه سهميه ويژه 

 روزانه  13104  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق دادرسي اداري 6  - دفترچه

- 5 حقوق نفت و گاز روزانه  13105  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 حقوق نفت و گاز روزانه  13106  دانشگاه تهران
- 10 نفت و گازحقوق  روزانه  13107  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- 2 حقوق عمومي نوبت دوم  13108  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 حقوق عمومي نوبت دوم  13109  دانشگاه تبريز
- 5 حقوق عمومي نوبت دوم  13110  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 حقوق عمومي نوبت دوم  13111  دانشگاه تهران
- 2 حقوق عمومي نوبت دوم  13112  دانشگاه سمنان
- 10 حقوق عمومي نوبت دوم  13113  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حقوق عمومي نوبت دوم  13114  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 حقوق نفت و گاز نوبت دوم  13115  )قممحل تحصيل پرديس فارابي (دانشگاه تهران 
- 6 حقوق نفت و گاز نوبت دوم  13116  دانشگاه تهران
- 20 حقوق عمومي غيرانتفاعي  13117  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش حقوق عمومي مجازي دولتي  13118  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
7  - تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  حقوق عمومي خودگردان پرديس  13119  دانشگاه تبريز
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي خودگردان پرديس  13120  دانشگاه تربيت مدرس

 حقوق عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13121  )كرج

 حقوق عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13122  )كيش
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي خودگردان پرديس  13123  دانشگاه سمنان

- 12 حقوق عمومي خودگردان پرديس  13124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
12  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق عمومي خودگردان پرديس  13125  دانشگاه شيراز

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي خودگردان پرديس  13126  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حقوق عمومي خودگردان پرديس  13127  بابلسر - دانشگاه مازندران 

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (تهران دانشگاه  حقوق نفت و گاز 15 - 
خودگردان پرديس  13128  )كيش

 حقوق نفت و گاز 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13129  )كرج
 )5كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 6 حقوق بشر روزانه  13130  دانشگاه تهران
- 12 حقوق بشر روزانه  13131  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق بشر روزانه  13132  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
شرايط  -ي وحقوق بشر الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13133  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  حقوق بشر 7  -



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 60 جدول شماره 1  

 

 )5كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

ي الملل بيني ها سازمانپذيرش با عنوان ديپلماسي و 
شرايط  -ي وحقوق بشر الملل بينگرايش سازمانهاي 
 فقط زن -در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13134  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  حقوق بشر 3  -

- 6 حقوق بشر نوبت دوم  13135  دانشگاه تهران
- 10 حقوق بشر نوبت دوم  13136  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 20 حقوق بشر غيرانتفاعي  13137  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 12 حقوق بشر خودگردان پرديس  13138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )6كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 5 حقوق مالكيت فكري روزانه  13139  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 7 حقوق مالكيت فكري روزانه  13140  دانشگاه تهران
- 12 حقوق مالكيت فكري روزانه  13141  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق مالكيت فكري روزانه  13142  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط زن حقوق مالكيت فكري روزانه  13143  دانشگاه قم
10  - فقط مرد حقوق مالكيت فكري روزانه  13144  دانشگاه قم

- 7 حقوق مالكيت فكري نوبت دوم  13145  دانشگاه تهران
- 5 حقوق مالكيت فكري نوبت دوم  13146  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 حقوق مالكيت فكري نوبت دوم  13147  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

20  - پذيرش با عنوان حقوق تجارت الكترونيكي حقوق مالكيت فكري غيرانتفاعي  13148  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
40  - محور آموزش حقوق مالكيت فكري مجازي دولتي  13149  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 حقوق مالكيت فكري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13150  )كرج
- 12 حقوق مالكيت فكري خودگردان پرديس  13151  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق مالكيت فكري خودگردان پرديس  13152  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط مرد 
خودگردان پرديس  13153  دانشگاه قم فكريحقوق مالكيت  15  - دانشگاه
محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
خودگردان پرديس  13154  دانشگاه قم حقوق مالكيت فكري 15  - دانشگاه

 )7كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق محيط زيست روزانه  13155  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 حقوق محيط زيست خودگردان پرديس  13156  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه

 )8كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 5 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13157  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 الملل بينحقوق تجارت  روزانه  13159  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 الملل بينحقوق تجارت  نوبت دوم  13160  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 الملل بينحقوق تجارت  نوبت دوم  13161  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

40  - محور آموزش الملل بينحقوق تجارت  مجازي دولتي  13162  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 12 الملل بينحقوق تجارت  خودگردان پرديس  13163  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )9كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126
14  -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  معارف اسالمي و حقوق روزانه  13164  )ع(دانشگاه امام صادق 

- 15 حقوق خانواده روزانه  13165  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
6  - شرايط در انتهاي دفترچه حقوق خانواده روزانه  13166  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 
 روزانه  13167  دادگستريدانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  حقوق خانواده 6  - دفترچه

 )10كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 10 حقوق ارتباطات روزانه  13168  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حقوق ارتباطات نوبت دوم  13169  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )11كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

  - 7 روزانه  13170  دانشگاه تهران الملل بينحقوق تجاري اقتصادي 
- 5 هاي تجاري حقوق شركت روزانه  13171  دانشگاه شهركرد

6  - شرايط در انتهاي دفترچه هاي تجاري حقوق شركت روزانه  13172  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
شرايط در انتهاي  -سهميه ويژه شاغالن قوه قضاييه 

 روزانه  13173  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري تجاري هاي حقوق شركت 6  - دفترچه

- 7 نوبت دوم  13174  دانشگاه تهران الملل بينحقوق تجاري اقتصادي 

 الملل بينحقوق تجاري اقتصادي  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13175  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  الملل بينحقوق تجاري اقتصادي  15 - 
خودگردان پرديس  13176  )كيش

 )1كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127

  - 8 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13177  دانشگاه تهران
- 8 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13178  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 ايران شناسي گرايش عمومي روزانه  13179  رشت -دانشگاه گيالن 
- 8 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13180  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 8 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13181  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 5 تاريخ ايران شناسي گرايش روزانه  13182  دانشگاه شيراز
- 10 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13183  رشت -دانشگاه گيالن 
- 7 ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13184  دانشگاه يزد

5  - محور آموزش ايران شناسي گرايش تاريخ روزانه  13185  دانشگاه يزد

 - 10 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 روزانه  13186  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  و ميراث فرهنگي

 - 8 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 روزانه  13187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  و ميراث فرهنگي

اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم  10 - 
 روزانه  13188  رشت -دانشگاه گيالن  و ميراث فرهنگي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 61 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 ايران شناسي گرايش عمومي نوبت دوم  13189  دانشگاه تهران
- 2 ايران شناسي گرايش عمومي نوبت دوم  13190  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 ايران شناسي گرايش تاريخ نوبت دوم  13191  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 2 ايران شناسي گرايش تاريخ نوبت دوم  13192  رشت -دانشگاه گيالن 
- 3 ايران شناسي گرايش تاريخ نوبت دوم  13193  دانشگاه يزد

 - 5 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 و ميراث فرهنگي
 نوبت دوم  13194  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 

 - 2 
اداب و رسوم  - ايران شناسي گرايش فرهنگ مردم 

 و ميراث فرهنگي
 نوبت دوم  13195  رشت -دانشگاه گيالن 

 ايران شناسي گرايش عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13196  )كرج
 )2كد ضريب (مجموعه ايرانشناسي  - 1127

  - 8 
ايران شناسي گرايش اصول نسخه شناسي و مرمت 

 هاي خطي ونسخه ارايي نسخه
 روزانه  13197  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 )1كد ضريب (زبان ژاپني  آموزش - 1128

  - 4 زبان ژاپني آموزش روزانه  13198  دانشگاه تهران
- 4 زبان ژاپني آموزش نوبت دوم  13199  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان ژاپني آموزش مجازي دولتي  13200  دانشگاه تهران
 )1كد ضريب (زبان و ادبيات اردو  - 1129

  - 3 زبان و ادبيات اردو روزانه  13201  دانشگاه تهران
- 3 زبان و ادبيات اردو نوبت دوم  13202  دانشگاه تهران

40  - محور آموزش زبان و ادبيات اردو مجازي دولتي  13203  دانشگاه تهران
 )1كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 10 علوم سياسي روزانه  13204  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 7 علوم سياسي روزانه  13205  دانشگاه اصفهان
- 9 علوم سياسي روزانه  13206  دانشگاه بيرجند
- 13 علوم سياسي روزانه  13207  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 علوم سياسي روزانه  13208  دانشگاه تبريز
- 8 علوم سياسي روزانه  13209  دانشگاه تربيت مدرس
- 33 علوم سياسي روزانه  13210  دانشگاه تهران

12  - محل تحصيل تهران علوم سياسي روزانه  13211  دانشگاه خوارزمي
- 15 علوم سياسي روزانه  13212  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 علوم سياسي روزانه  13213  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 علوم سياسي روزانه  13214  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 علوم سياسي روزانه  13215  دانشگاه شيراز
- 10 علوم سياسي روزانه  13216  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 12 علوم سياسي روزانه  13217  دانشگاه فردوسي مشهد
- 12 علوم سياسي روزانه  13218  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 15 علوم سياسي روزانه  13219  دانشگاه ياسوج

15  - محور آموزش علوم سياسي روزانه  13220  دانشگاه يزد
- 9 علوم سياسي روزانه  13221  دانشگاه يزد

پذيرش با عنوان علوم سياسي گرايش مطالعات 
 روزانه  13222  دانشكده اطالعات علوم سياسي 38  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امنيتي 

پذيرش با عنوان علوم سياسي گرايش مطالعات 
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -امنيتي 

 روزانه  13223  دانشكده اطالعات علوم سياسي -  38

- 10 علوم سياسي نوبت دوم  13224  بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13225  دانشگاه اصفهان
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13226  دانشگاه بيرجند
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13227  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13228  دانشگاه تبريز
- 5 علوم سياسي نوبت دوم  13229  دانشگاه تربيت مدرس
- 33 علوم سياسي نوبت دوم  13230  دانشگاه تهران
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13231  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13232  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 علوم سياسي نوبت دوم  13233  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 علوم سياسي نوبت دوم  13234  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 علوم سياسي نوبت دوم  13235  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 علوم سياسي نوبت دوم  13236  دانشگاه ياسوج
- 4 علوم سياسي نوبت دوم  13237  دانشگاه يزد
- 8 علوم سياسي پيام نور  13238  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13239  تهران غرب -تهران استان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13240  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

- 8 علوم سياسي پيام نور  13241  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 علوم سياسي پيام نور  13242  قزوين مركز -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش علوم سياسي پيام نور  13243  مركز قزوين -استان قزوين نور  پيامدانشگاه 
. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 

 غيرانتفاعي  13244  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  علوم سياسي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13245  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  علوم سياسي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 علوم سياسي غيرانتفاعي  13246  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
35  - محور آموزش علوم سياسي مجازي دولتي  13247  دانشگاه تهران

- 7 علوم سياسي خودگردان پرديس  13248  دانشگاه اصفهان
- 8 علوم سياسي خودگردان پرديس  13249  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم سياسي خودگردان پرديس  13250  دانشگاه شيراز



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 62 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (الملل  روابط بينمجموعه علوم سياسي و  - 1130  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم سياسي خودگردان پرديس  13251  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 علوم سياسي خودگردان پرديس  13252  دانشگاه فردوسي مشهد

 )2كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 4 الملل بينروابط  روزانه  13253  دانشگاه اصفهان
- 13 الملل بينروابط  روزانه  13254  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 الملل بينروابط  روزانه  13255  دانشگاه تربيت مدرس
- 14 الملل بينروابط  روزانه  13256  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران الملل بينروابط  روزانه  13257  دانشگاه خوارزمي
- 8 الملل بينروابط  روزانه  13258  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13259  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13260  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 الملل بينروابط  روزانه  13261  دانشگاه فردوسي مشهد

20  - محور آموزش الملل بينروابط  روزانه  13262  رشت -دانشگاه گيالن 
- 15 الملل بينروابط  روزانه  13263  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 الملل بينروابط  روزانه  13264  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 الملل بينروابط  روزانه  13265  دانشگاه يزد

11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  الملل بينروابط  روزانه  13266  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
4  - فقط زن -دفترچه شرايط در انتهاي  الملل بينروابط  روزانه  13267  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

- 3 الملل بينروابط  نوبت دوم  13268  دانشگاه اصفهان
- 5 الملل بينروابط  نوبت دوم  13269  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 14 الملل بينروابط  نوبت دوم  13270  تهراندانشگاه 
- 2 الملل بينروابط  نوبت دوم  13271  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 الملل بينروابط  نوبت دوم  13272  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 الملل بينروابط  نوبت دوم  13273  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 الملل بينروابط  نوبت دوم  13274  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 الملل بينروابط  نوبت دوم  13275  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 الملل بينروابط  نوبت دوم  13276  دانشگاه يزد
- 20 الملل بينروابط  غيرانتفاعي  13277  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

35  - محور آموزش الملل بينروابط  مجازي دولتي  13278  دانشگاه تهران
10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13279  دانشگاه خوارزمي

- 8 الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13281  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13282  دانشگاه فردوسي مشهد
15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل بينروابط  خودگردان پرديس  13283  رشت -دانشگاه گيالن 

 )3كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130
5  -  گرايش آسياي جنوب شرقي اي منطقهمطالعات  روزانه  13284  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز اي منطقهمطالعات  روزانه  13285  دانشگاه تهران
5  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  روزانه  13286  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  روزانه  13287  دانشگاه تهران
- 10 اي منطقهمطالعات  روزانه  13288  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - گرايش مطالعات خاورميانه وشمال اي منطقهمطالعات  روزانه  13289  دانشگاه شيراز
10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  روزانه  13290  دانشگاه شيراز

گرايش  -  اي منطقهپذيرش با عنوان مطالعات 
 روزانه  13291  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  - مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

گرايش  -  اي منطقهپذيرش با عنوان مطالعات 
 روزانه  13292  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  - مطالعات اروپا

10  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  روزانه  13293  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  روزانه  13294  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط  -گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 
 آموزش مؤسسهمحل تحصيل  -در انتهاي دفترچه 

 عالي بيمه اكو
 روزانه  13295  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  10  -

- 7 اي منطقهمطالعات  روزانه  13296  دانشگاه يزد
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  اي منطقهمطالعات  روزانه  13297  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  اي منطقهمطالعات  روزانه  13298  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

5  - گرايش آسياي جنوب شرقي اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13299  دانشگاه تهران
5  - گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13300  دانشگاه تهران

5  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13301  دانشگاه تهران
5  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13302  دانشگاه تهران

10  - مطالعات آسياي مركزي و قفقازگرايش  اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13303  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
10  - گرايش مطالعات اروپا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13304  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13305  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه 
10  - گرايش مطالعات خليج فارس اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13306  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

شرايط در  /گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
عالي  آموزش مؤسسهمحل تحصيل /انتهاي دفترچه

 بيمه اكو
 نوبت دوم  13307  تهران - عالمه طباطبايي دانشگاه  اي منطقهمطالعات  10  -

- 4 اي منطقهمطالعات  نوبت دوم  13308  دانشگاه يزد
- 20 اي منطقهمطالعات  غيرانتفاعي  13309  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 اي منطقهمطالعات  غيرانتفاعي  13310  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه

 - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا 
 مجازي دولتي  13311  دانشگاه تهران اي منطقهمطالعات  35  - محور آموزش

- 8 اي منطقهمطالعات  خودگردان پرديس  13312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
محل  - گرايش مطالعات خاور ميانه و شمال آفريقا 

خودگردان پرديس  13313  دانشگاه شيراز اي منطقهمطالعات  7  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -گرايش مطالعات اروپا 

خودگردان پرديس  13314  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اي منطقهمطالعات  -  10 خودگردان دانشگاه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 63 جدول شماره 1  

 

 )4كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

پذيرش ظرفيت   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

  - 8 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13315  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13316  دانشگاه تبريز
- 10 در اسالمانديشه سياسي  روزانه  13317  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13318  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 انديشه سياسي در اسالم روزانه  13319  بابلسر - دانشگاه مازندران 

12  - شرايط در انتهاي دفترچه انديشه سياسي در اسالم روزانه  13320  و انقالب اسالمي) س(خمينيپژوهشكده امام 
- 5 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13321  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 3 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13322  دانشگاه تبريز
- 10 انديشه سياسي در اسالم نوبت دوم  13323  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 سياسي در اسالمانديشه  نوبت دوم  13324  بابلسر - دانشگاه مازندران 

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13325  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  انديشه سياسي در اسالم 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13326  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  انديشه سياسي در اسالم 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 انديشه سياسي در اسالم غيرانتفاعي  13327  قم -مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه انديشه سياسي در اسالم خودگردان پرديس  13328  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 )5كد ضريب ( الملل بينمجموعه علوم سياسي و روابط  - 1130

  - 5 روزانه  13329  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13330  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13331  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 

- 2 نوبت دوم  13332  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  يالملل بيني ها سازمانديپلماسي و 
 * )1كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات كشورهاي آلماني زبان روزانه  13333  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات كشورهاي آلماني زبان نوبت دوم  13334  دانشگاه تهران

 * )2كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 4 مطالعات آمريكاي التين روزانه  13335  دانشگاه تهران
- 4 مطالعات آمريكاي التين نوبت دوم  13336  دانشگاه تهران

 * )3كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات بريتانيا روزانه  13337  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات بريتانيا نوبت دوم  13338  دانشگاه تهران

 * )4كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات روسيه روزانه  13339  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات روسيه نوبت دوم  13340  دانشگاه تهران

 * )5كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 مطالعات فرانسه روزانه  13341  دانشگاه تهران
- 5 مطالعات فرانسه نوبت دوم  13342  دانشگاه تهران

 * )6كد ضريب (جهان  مجموعه مطالعات - 1131

  - 5 مطالعات شبه قاره هند روزانه  13343  دانشگاه تهران
4  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات شبه قاره هند روزانه  13344  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 
11  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات شبه قاره هند روزانه  13345  وزارت امور خارجه - الملل بيندانشكده روابط 

- 5 مطالعات شبه قاره هند نوبت دوم  13346  دانشگاه تهران
 * )7كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 4 مطالعات آمريكاي شمالي گرايش مطالعات فرهنگي روزانه  13347  دانشگاه تهران
-  5 فريقاجنوب آمطالعات  - )الملل بين(مطالعات جهان  روزانه  13348  دانشگاه تهران
- 4 مطالعات آمريكاي شمالي گرايش مطالعات فرهنگي نوبت دوم  13349  دانشگاه تهران
-  5 فريقاجنوب آمطالعات  - )الملل بين(مطالعات جهان  نوبت دوم  13350  دانشگاه تهران

 * )8 كد ضريب(مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13351  دانشگاه تهران مطالعات ژاپن - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13352  دانشگاه تهران مطالعات ژاپن - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )9كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13353  دانشگاه تهران مطالعات فلسطين - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13354  دانشگاه تهران مطالعات فلسطين - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )10كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13355  دانشگاه تهران مطالعات مصر - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13356  تهران دانشگاه مطالعات مصر - )الملل بين(مطالعات جهان 

 * )11كد ضريب (مجموعه مطالعات جهان  - 1131

  - 5 روزانه  13357  دانشگاه تهران مطالعات عراق - )الملل بين(مطالعات جهان 
- 5 نوبت دوم  13358  دانشگاه تهران مطالعات عراق - )الملل بين(مطالعات جهان 

  .خواهد بود) به زبان تخصصي رشته(به صورت خاص با شرايط تسلط كامل به زبان و همراه با مصاحبه  ها پذيرش در اين رشته *
 )1كد ضريب (مجموعه باستان شناسي  -  1132

  - 8 باستان شناسي روزانه  13359  دانشگاه بيرجند
- 11 باستان شناسي روزانه  13360  دانشگاه تهران
- 4 باستان شناسي روزانه  13361  دانشگاه جيرفت
- 20 باستان شناسي روزانه  13362  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 6 باستان شناسي روزانه  13363  دانشگاه كاشان
- 4 باستان شناسي روزانه  13364  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 7 باستان شناسي روزانه  13365  دانشگاه نيشابور
- 1 روزانه  13366  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  گرايش پيش از تاريخ ايرانباستان شناسي 
- 4 روزانه  13367  كرمانشاه -دانشگاه رازي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 3 روزانه  13368  دانشگاه شهركرد باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 8 روزانه  13369  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايرانباستان شناسي گرايش پيش از تاريخ 
- 3 روزانه  13370  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 64 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه باستان شناسي  -  1132  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 روزانه  13371  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 3 روزانه  13372  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 5 روزانه  13373  دانشگاه شهركرد ايرانباستان شناسي گرايش دوران تاريخي 
- 8 روزانه  13374  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 4 روزانه  13375  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 8 روزانه  13376  اصفهان دانشگاه هنر باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

 - 3 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13377  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 6 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13378  دانشگاه شهركرد ي ديگرها سرزمينايران و 

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  7 - 
 روزانه  13379  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 8 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 روزانه  13380  دانشگاه هنر اصفهان ي ديگرها سرزمينايران و 

- 4 باستان شناسي نوبت دوم  13381  دانشگاه بيرجند
- 11 باستان شناسي نوبت دوم  13382  دانشگاه تهران
- 2 باستان شناسي نوبت دوم  13383  دانشگاه جيرفت
- 5 باستان شناسي نوبت دوم  13384  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 3 باستان شناسي نوبت دوم  13385  دانشگاه كاشان
- 2 باستان شناسي نوبت دوم  13386  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 1 نوبت دوم  13387  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 1 نوبت دوم  13388  كرمانشاه -دانشگاه رازي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13389  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13390  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 2 نوبت دوم  13391  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 1 نوبت دوم  13392  بابلسر - دانشگاه مازندران  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران
- 2 نوبت دوم  13393  دانشگاه هنر اصفهان باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  2 - 
 نوبت دوم  13394  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ي ديگرها سرزمينايران و 

 - 3 
باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي 

 نوبت دوم  13395  بابلسر - دانشگاه مازندران  ي ديگرها سرزمينايران و 

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسالمي  2 - 
 نوبت دوم  13396  دانشگاه هنر اصفهان ي ديگرها سرزمينايران و 

- 20 باستان شناسي غيرانتفاعي  13397  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 باستان شناسي غيرانتفاعي  13398  نوشهر - مارليك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 8 خودگردان پرديس  13399  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ ايران
- 8 خودگردان پرديس  13400  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  باستان شناسي گرايش دوران تاريخي ايران

 )1كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

  - 5 روانشناسي عمومي روزانه  13401  دانشگاه اصفهان
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13402  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 9 روانشناسي عمومي روزانه  13403  دانشگاه تبريز
- 6 عموميروانشناسي  روزانه  13404  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13405  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13406  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13407  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 15 روانشناسي عمومي روزانه  13408  زنجاندانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي روزانه  13409  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
5 - روانشناسي عمومي روزانه  13410  دانشگاه سمنان
- 12 روانشناسي عمومي روزانه  13411  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي عمومي روزانه  13412  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 روانشناسي عمومي روزانه  13413  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 18 روانشناسي عمومي روزانه  13414  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13415  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 روانشناسي عمومي روزانه  13416  دانشگاه فردوسي مشهد
- 16 روانشناسي عمومي روزانه  13417  رشت -دانشگاه گيالن 
- 6 روانشناسي عمومي روزانه  13418  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13419  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 15 روانشناسي عمومي روزانه  13420  دانشگاه مالير
- 5 روانشناسي عمومي روزانه  13421  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 روانشناسي عمومي روزانه  13422  دانشگاه يزد
- 20 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13423  دانشگاه اروميه
- 3 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13424  دانشگاه اصفهان
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13425  قزوين -  )ره(خميني ي امام الملل بيندانشگاه 
- 6 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13426  دانشگاه تبريز
- 6 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13427  دانشگاه تهران
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13428  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 روانشناسي عمومي دومنوبت   13429  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13430  دانشگاه زنجان
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13431  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
5 - روانشناسي عمومي نوبت دوم  13432  دانشگاه سمنان
- 12 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13433  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13434  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13435  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13436  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13437  دانشگاه فردوسي مشهد
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 )1كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13438  رشت -دانشگاه گيالن 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13439  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13440  دانشگاه مالير
- 2 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13441  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 روانشناسي عمومي نوبت دوم  13442  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13443  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13444  آباد نجفمركز  -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13445  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13446  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13447  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13448  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش عموميروانشناسي  پيام نور  13449  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13450  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13451  مركز فردوس -استان خراسان جنوبي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13452  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13453  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي عمومي پيام نور  13454  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13455  مركز گرگان -استان گلستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي عمومي پيام نور  13456  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 8 پيام نور  13457  مركز گناباد -خراسان رضوي استان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13458  مركز گناباد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13459  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13460  مركز اهواز -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13461  مركز بروجرد - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13462  مركز بروجرد - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13463  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
15  - محور آموزش پيام نور  13464  مركز رامسر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي مثبت گراروانشناسي اسالمي گرايش 
15  - محور آموزش پيام نور  13465  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

- 8 پيام نور  13466  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا
20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  روانشناسي عمومي غيرانتفاعي  13467  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده 

- 20 روانشناسي عمومي غيرانتفاعي  13468  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - محل تحصيل قم -دفترچه شرايط در انتهاي  غيرانتفاعي  13469  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه  روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت گرا

40  - محور آموزش روانشناسي عمومي مجازي دولتي  13470  دانشگاه تهران
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13471  تبريزدانشگاه 

 روانشناسي عمومي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13472  )كيش

 روانشناسي عمومي 8 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي 

خودگردان پرديس  13473  )كرج
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13474  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

- 5 روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي عمومي خودگردان پرديس  13476  رشت -دانشگاه گيالن 

 )2كد ضريب ( 1روان شناسي مجموعه  -  1133

  - 5 روانشناسي باليني روزانه  13477  دانشگاه اصفهان
11  - فقط زن روانشناسي باليني روزانه  13478  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 روانشناسي باليني روزانه  13479  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي باليني روزانه  13480  )پرديس فارابي قم محل تحصيل(دانشگاه تهران 
- 6 روانشناسي باليني روزانه  13481  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي باليني روزانه  13482  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 5 روانشناسي باليني روزانه  13483  دانشگاه سمنان

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روانشناسي باليني روزانه  13484  تهران -  دانشگاه شاهد
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13485  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 روانشناسي باليني روزانه  13486  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 16 روانشناسي باليني روزانه  13487  دانشگاه شيراز
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13488  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 روانشناسي باليني روزانه  13489  دانشگاه فردوسي مشهد
- 10 روانشناسي باليني روزانه  13490  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 13 روانشناسي باليني روزانه  13491  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 12 روانشناسي خانواده درماني روزانه  13492  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 روزانه  13493  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 5 روزانه  13494  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 4 روانشناسي باليني نوبت دوم  13495  دانشگاه اصفهان

3  - فقط زن روانشناسي باليني نوبت دوم  13496  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
- 6 روانشناسي باليني نوبت دوم  13497  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي باليني نوبت دوم  13498  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 6 روانشناسي باليني نوبت دوم  13499  دانشگاه تهران
- 2 روانشناسي باليني نوبت دوم  13500  سمناندانشگاه 

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روانشناسي باليني نوبت دوم  13501  تهران - دانشگاه شاهد 
- 3 روانشناسي باليني نوبت دوم  13502  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 روانشناسي باليني نوبت دوم  13503  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 بالينيروانشناسي  نوبت دوم  13504  دانشگاه فردوسي مشهد
- 7 روانشناسي باليني نوبت دوم  13505  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 6 نوبت دوم  13506  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان

15  - محور آموزش روانشناسي باليني پيام نور  13507  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي باليني پيام نور  13508  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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 )2كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 پيام نور  13509  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  روانشناسي باليني كودك و نوجوان

15  - محور آموزش پيام نور  13510  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
- 20 روانشناسي خانواده درماني غيرانتفاعي  13511  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

 روانشناسي باليني كودك و نوجوان 20 - 
محل تحصيل واحد (يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  13512  )اشكذر

- 5 روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13513  دانشگاه اصفهان
9  - تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13514  دانشگاه تبريز

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  روانشناسي باليني 15 - 
خودگردان پرديس  13515  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در (دانشگاه خوارزمي  روانشناسي باليني 8 - 
خودگردان پرديس  13516  )كرج

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13517  دانشگاه خوارزمي
16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13518  دانشگاه شيراز

- 3 روانشناسي باليني خودگردان پرديس  13519  دانشگاه فردوسي مشهد
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريزمحل  خودگردان پرديس  13520  دانشگاه تبريز روانشناسي باليني كودك و نوجوان

- 5 خودگردان پرديس  13521  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روانشناسي باليني كودك و نوجوان
 )3كد ضريب ( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

10  - )روانسنجي(اندازه گيري پذيرش با عنوان سنجش و  روزانه  13522  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  سنجش و اندازه گيري روانسنجي
)روانسنجي(پذيرش با عنوان سنجش و اندازه گيري  -  10 نوبت دوم  13523  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  سنجش و اندازه گيري روانسنجي

 )4ضريب  كد( 1مجموعه روان شناسي  -  1133

  - 4 سازماني -روانشناسي صنعتي  روزانه  13524  دانشگاه اصفهان
- 10 سازماني -روانشناسي صنعتي  روزانه  13525  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 3 سازماني -روانشناسي صنعتي  نوبت دوم  13526  دانشگاه اصفهان
- 4 سازماني -روانشناسي صنعتي  خودگردان پرديس  13527  دانشگاه اصفهان

 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 20 حسابداري روزانه  13528  دانشگاه اروميه
20  - فقط زن حسابداري روزانه  13529  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 حسابداري 10  - فقط زن -شود 

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه 
 روزانه  13530  )شعبه اروميه

- 5 حسابداري روزانه  13531  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 14 حسابداري روزانه  13532  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 10 حسابداري روزانه  13533  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 حسابداري روزانه  13534  دانشگاه تهران
- 5 حسابداري روزانه  13535  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

10  - محل تحصيل تهران حسابداري روزانه  13536  دانشگاه خوارزمي
- 6 حسابداري روزانه  13537  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 3 حسابداري روزانه  13538  دانشگاه سمنان
- 12 حسابداري روزانه  13539  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 9 حسابداري روزانه  13540  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 حسابداري روزانه  13541  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 6 حسابداري روزانه  13542  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 9 حسابداري روزانه  13543  دانشگاه شيراز
- 10 حسابداري روزانه  13544  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 حسابداري روزانه  13545  دانشگاه فردوسي مشهد

10  - فقط مرد حسابداري روزانه  13546  دانشگاه قم
10  - فقط زن حسابداري روزانه  13547  دانشگاه قم
12  - محور آموزش حسابداري روزانه  13548  سنندج -دانشگاه كردستان 

- 12 حسابداري روزانه  13549  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 3 حسابداري روزانه  13550  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 13 حسابداري روزانه  13551  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 حسابداري روزانه  13552  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 9 حسابداري روزانه  13553  دانشگاه يزد

6  - محور آموزش حسابداري روزانه  13554  دانشگاه يزد
20  - شرايط در انتهاي دفترچه حسابداري روزانه  13555  تهران -بانكداري ايران  آموزشعالي  مؤسسه

10  - فقط زن حسابداري دومنوبت   13556  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 

 حسابداري 5  - فقط زن -شود 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  13557  )شعبه اروميه

- 3 حسابداري نوبت دوم  13558  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 6 حسابداري نوبت دوم  13559  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13560  دانشگاه تربيت مدرس
- 4 حسابداري نوبت دوم  13561  دانشگاه تهران
- 5 حسابداري نوبت دوم  13562  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13563  دانشگاه سمنان
- 4 حسابداري نوبت دوم  13564  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13565  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13566  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 حسابداري نوبت دوم  13567  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 حسابداري نوبت دوم  13568  مشهددانشگاه فردوسي 
- 9 حسابداري نوبت دوم  13569  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 حسابداري نوبت دوم  13570  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- 4 حسابداري نوبت دوم  13571  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13572  عسلويهي الملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13573  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13574  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
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 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 8 حسابداري پيام نور  13575  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13576  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13577  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13578  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه 
- 8 حسابداري پيام نور  13579  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13580  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13581  واحد ابوموسي -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش حسابداري پيام نور  13582  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
15  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13583  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد حسابداري غيرانتفاعي  13584  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13585  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13586  نور - محدث نوري عالمه غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13587  اروميه - آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13588  آملغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13589  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13590  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد حسابداري غيرانتفاعي  13591  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13592  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
20  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13593  اصفهان -) خواهرانويژه (المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13594  همدان - الوند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13595  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13596  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13597  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13598  شاهرود -برايند غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13599  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13600  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13601  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13602  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13603  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13604  شيراز - حافظ غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13605  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13606  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13607  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13608  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13609  بوشهر - خرد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13610  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13611  ياسوج -دانا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13612  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13613  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13614  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13615  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13616  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13617  ساري -سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13618  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13619  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13620  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13621  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13622  شاهرودغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13623  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13624  اصفهان -صبح صادق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13625  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13626  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13627  بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13628  تبريز -علم و فناوري شمس غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13629  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13630  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24046  كرمان -فرهيختگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13631  سمنان - فضيلت غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - فقط زن حسابداري غيرانتفاعي  13632  خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24045  لنگرود -غيرانتفاعي قدير  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13633  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حسابداري غيرانتفاعي  13634  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13635  مشهد - كاويان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13636  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13637  گرگان -گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13638  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  24047  ايوانكي -غيرانتفاعي مولوي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13639  كرمان -مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13640  تبريز -ميزان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13641  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13642  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري غيرانتفاعي  13643  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش حسابداري مجازي دولتي  13644  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
30  - محور آموزش حسابداري مجازي دولتي  13645  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 68 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم

محل تحصيل پرديس خودگردان  -محور  آموزش
خودگردان پرديس  13646  دانشگاه اروميه حسابداري 20  - دانشگاه

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13647  دانشگاه تربيت مدرس

 حسابداري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13648  )كرج

 حسابداري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  13649  )كيش
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13650  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13651  دانشگاه سمنان

 حسابداري 12 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  13652  )پرديس خودگردان در چابهار

- 7 حسابداري خودگردان پرديس  13653  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13654  دانشگاه شيراز
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13655  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 حسابداري خودگردان پرديس  13656  فردوسي مشهددانشگاه 
- 12 حسابداري خودگردان پرديس  13657  سنندج -دانشگاه كردستان 

13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري خودگردان پرديس  13658  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 9 حسابداري خودگردان پرديس  13659  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش حسابداري مجازي پيام نور  13660  مركز بهشهر -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
 )2كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 4 حسابرسي روزانه  13661  دانشگاه تهران
- 10 حسابرسي روزانه  13662  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 6 حسابرسي روزانه  13663  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 حسابرسي نوبت دوم  13664  دانشگاه تهران
- 10 حسابرسي نوبت دوم  13665  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 حسابرسي نوبت دوم  13666  دانشگاه فردوسي مشهد

15  - فقط زن حسابرسي غيرانتفاعي  13667  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
15  - فقط مرد حسابرسي غيرانتفاعي  13668  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13669  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13670  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13671  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13672  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13673  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13674  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13675  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13676  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13677  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13678  تنكابن - شفق غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13679  بابلسربهنمير  -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13680  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين حسابرسي غيرانتفاعي  13681  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابرسي غيرانتفاعي  13682  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه

-  10 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  حسابرسي خودگردان پرديس  13683  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )3كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134

  - 8 حسابداري مديريت روزانه  13684  دانشگاه اروميه
- 10 حسابداري مديريت روزانه  13685  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 10 حسابداري مديريت نوبت دوم  13686  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13687  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13688  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13689  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13690  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13691  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13692  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريتحسابداري  غيرانتفاعي  13693  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13694  گنبدكاووس - شرق گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13695  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 حسابداري مديريت غيرانتفاعي  13696  آمل - هراز غيرانتفاعي  مؤسسه

 )1كد ضريب (مطالعات زنان  -  1137
2  -  فقط زن -محور  آموزش روزانه  13697  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم
5  - فقط زن روزانه  13698  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم
12  - فقط زن روزانه  13699  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا در اسالممطالعات زنان گرايش حقوق زن 

- 4 روزانه  13700  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
12  - فقط زن روزانه  13701  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

انتهاي دفترچه مراجعه به توضيحات و شرايط در 
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 10  - فقط زن -شود 

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  13702  )شعبه اروميه

- 5 روزانه  13703  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
- 8 روزانه  13704  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  خانواده مطالعات زنان گرايش زن و
- 6 روزانه  13705  دانشگاه شيراز مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

10  - فقط زن روزانه  13706  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
1  - فقط زن -محور  آموزش نوبت دوم  13707  دانشگاه اصفهان حقوق زن در اسالممطالعات زنان گرايش 
2  - فقط زن نوبت دوم  13708  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم

- 2 نوبت دوم  13709  دانشگاه اصفهان مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 

 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 5  - فقط زن -شود 
محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  13710  )شعبه اروميه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 69 جدول شماره 1  

 

 )1كد ضريب (مطالعات زنان  -  1137  ادامه

ظرفيت پذيرش   توضيحات
  كد محل  عالي محل تحصيل آموزشنام دانشگاه يا مؤسسه  گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 دوره تحصيلي  تحصيل
  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  13711  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده

10  - فقط زن نوبت دوم  13712  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مطالعات زنان گرايش زن و خانواده
 )1كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

  - 4 ارتباطات اجتماعيعلوم  روزانه  13713  دانشگاه تهران
- 10 علوم ارتباطات اجتماعي روزانه  13714  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم ارتباطات اجتماعي روزانه  13715  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
- 4 فرهنگي و رسانهمطالعات  روزانه  13716  دانشگاه تهران
- 4 علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13717  دانشگاه تهران
- 10 علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13718  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  علوم ارتباطات اجتماعي نوبت دوم  13719  واحد قم -جمهوري اسالمي ايران دانشكده صدا و سيماي 
- 4 مطالعات فرهنگي و رسانه نوبت دوم  13720  دانشگاه تهران
- 20 علوم ارتباطات اجتماعي غيرانتفاعي  13721  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13722  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 10  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  -

. هاي علميه از حوزه 2مخصوص طالب داراي سطح 
 غيرانتفاعي  13723  قم - )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي دانشگاه  تبليغ و ارتباطات فرهنگي 10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -

- 20 و ارتباطات فرهنگي تبليغ غيرانتفاعي  13724  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
20  - محل تحصيل قم -شرايط در انتهاي دفترچه  ارتباطات گرايش حج و زيارت غيرانتفاعي  13725  قم - قرآن وحديث غيرانتفاعي دانشگاه 

خودگردان البرز در محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم ارتباطات اجتماعي 15 - 
خودگردان پرديس  13726  )كرج

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعي خودگردان پرديس  13727  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 )2كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

  - 4 مديريت رسانه روزانه  13728  )فارابي قممحل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
3 - مديريت رسانه روزانه  13729  دانشگاه تهران

15  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مديريت رسانه روزانه  13730  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
- 4 مديريت رسانه نوبت دوم  13731  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
3 - مديريت رسانه نوبت دوم  13732  دانشگاه تهران

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مديريت رسانه نوبت دوم  13733  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
15  - محور آموزش مديريت رسانه پيام نور  13734  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 مديريت رسانه پيام نور  13735  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 20 مديريت رسانه غيرانتفاعي  13736  تهران - سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

40  - محور آموزش مديريت رسانه مجازي دولتي  13737  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

تحصيل پرديس خودگردان در جزيره محل (دانشگاه تهران  مديريت رسانه 15 - 
خودگردان پرديس  13738  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  مديريت رسانه 15 - 
خودگردان پرديس  13739  )كرج

 )3كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138
10  -  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  13740  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش روزنامه نگاريارتباطات اجتماعي 

- 10 روزانه  13741  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق درارتباطات  10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه  13742  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  اجتماعي

10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  13743  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
- 10 نوبت دوم  13744  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري

ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق درارتباطات  10  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم  13745  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  13746  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
  )1كد ضريب (مددكاري اجتماعي  - 1139

  .به صورت خاص همراه با مصاحبه توسط دانشگاه پذيرنده، صورت خواهد گرفت اين رشتهدانشجو در پذيرش  *
8  -  شرايط در انتهاي دفترچه مددكاري اجتماعي روزانه  13747   تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 5 مددكاري اجتماعي روزانه  13748  دانشگاه يزد
8  - شرايط در انتهاي دفترچه مددكاري اجتماعي نوبت دوم  13749  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 مددكاري اجتماعي نوبت دوم  13750  دانشگاه يزد
 )1كد ضريب (پژوهش علوم اجتماعي  -  1140

18  -  فقط زن پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13751  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 4 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13752  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 4 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13753  دانشگاه تبريز
- 6 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13754  دانشگاه تهران
- 7 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13755  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه 
- 10 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13756  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 10 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13757  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13758  دانشگاه فردوسي مشهد
- 9 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13759  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13760  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 12 پژوهش علوم اجتماعي روزانه  13761  دانشگاه يزد

6  - فقط زن پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13762  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 3 علوم اجتماعيپژوهش  نوبت دوم  13763  دانشگاه تبريز
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13764  دانشگاه تهران
- 4 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13765  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13766  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13767  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 6 پژوهش علوم اجتماعي نوبت دوم  13768  دانشگاه يزد
- 20 پژوهش علوم اجتماعي غيرانتفاعي  13769  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13770  دانشگاه تبريز
- 15 پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13771 )كرج/خودگردان البرز محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 
- 8 پژوهش علوم اجتماعي خودگردان پرديس  13772 )خودگردان دركرج محل تحصيل پرديس(دانشگاه خوارزمي 



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 70 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
پذيرش ظرفيت   توضيحات

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

  اول  دوم
  - 4 روزانه  13773  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 5 روزانه  13774  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - فقط زن روزانه  13775  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 5 روزانه  13776  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 روزانه  13777  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 روزانه  13778  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 روزانه  13779  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

7  - فقط زن روزانه  13780  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 15 روزانه  13781  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 

10  - محل تحصيل تهران روزانه  13782  دانشگاه خوارزمي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 10 روزانه  13783  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 روزانه  13784  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13785  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13786  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13787  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 6 روزانه  13788  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13789  دانشگاه شيراز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 10 روزانه  13790  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 ارائهانجام مصاحبه منوط به  - پذيرش با عنوان آماد 
شرايط  -. موفقتنامه از ارگان بورس دهنده مي باشد

 فقط مرد -در انتهاي دفترچه 
 روزانه  13791  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 12  -

- 13 روزانه  13792  سنندج -كردستان  دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 روزانه  13793  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 12 روزانه  13794  آباد خرم - دانشگاه لرستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 روزانه  13795  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 9 روزانه  13796  دانشگاه مالير مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 روزانه  13797  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 14 روزانه  13798  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

6  - محور آموزش روزانه  13799  دانشگاه يزد بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 7 روزانه  13800  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 9 روزانه  13801  دانشگاه اروميه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13802  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 روزانه  13803  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13804  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 روزانه  13805  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 روزانه  13806  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13807  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 7 روزانه  13808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 روزانه  13809  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13810  دانشگاه فردوسي مشهد الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 روزانه  13811  بابلسر - دانشگاه مازندران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 7 روزانه  13812  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
4 - روزانه  13813  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 5 روزانه  13814  دانشگاه ايالم بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش 

7  - فقط زن روزانه  13815  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
4 - روزانه  13816  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 4 روزانه  13817  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 10 روزانه  13818  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 9 روزانه  13819  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

7  - محور آموزش روزانه  13820  دانشگاه اصفهان ماليمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
- 4 روزانه  13821  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

10  - محل تحصيل تهران روزانه  13822  دانشگاه خوارزمي مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 روزانه  13823  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 3 روزانه  13824  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 5 روزانه  13825  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

5  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  13826  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 6 روزانه  13827  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

10  - فقط مرد روزانه  13828  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
10  - فقط زن روزانه  13829  دانشگاه قم مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 8 روزانه  13830  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 6 روزانه  13831  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 روزانه  13832  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
4 - روزانه  13833  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  13834  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  13835  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

7  - فقط زن روزانه  13836  قم -) ويژه خواهران( )ع(دانشگاه حضرت معصومه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 روزانه  13837  دانشگاه زنجان گرايش مديريت تحولمديريت بازرگاني 
- 6 روزانه  13838  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 روزانه  13839  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  13840  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  13841  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  13842  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 8 روزانه  13843  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

6  - محور آموزش روزانه  13844  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 71 جدول شماره 1  

 

  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 3 نوبت دوم  13845  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

5  - فقط زن نوبت دوم  13846  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13847  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13848  دانشگاه تبريز بازاريابي مديريت بازرگاني گرايش
- 4 نوبت دوم  13849  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13850  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13851  بوشهر - فارس دانشگاه خليج  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13852  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13853  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 3 نوبت دوم  13854  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13855  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بازرگاني گرايش بازاريابيمديريت 
- 10 نوبت دوم  13856  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

8  - فقط مرد - پذيرش با عنوان آماد  نوبت دوم  13857  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13858  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 4 نوبت دوم  13859  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 2 نوبت دوم  13860  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 7 نوبت دوم  13861  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 نوبت دوم  13862  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13863  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13864  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 4 نوبت دوم  13865  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  13866  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 نوبت دوم  13867  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13868  دانشگاه فردوسي مشهد الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13869  بابلسر - دانشگاه مازندران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 5 نوبت دوم  13870  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 4 نوبت دوم  13871  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 10 نوبت دوم  13872  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 2 نوبت دوم  13873  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13874  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 1 نوبت دوم  13875  دانشگاه سمنان مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

5  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  13876  تهران - دانشگاه شاهد  گرايش مديريت ماليمديريت بازرگاني 
- 2 نوبت دوم  13877  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13878  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13879  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 4 نوبت دوم  13880  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 2 نوبت دوم  13881  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13882  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13883  دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13884  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 10 نوبت دوم  13885  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 3 نوبت دوم  13886  دانشگاه فردوسي مشهد گرايش مديريت تحولمديريت بازرگاني 
- 3 نوبت دوم  13887  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 2 نوبت دوم  13888  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 4 نوبت دوم  13889  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 12 نيمه حضوري  13890  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

15  - محور آموزش پيام نور  13891  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 پيام نور  13892  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 8 پيام نور  13893  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

15  - محور آموزش پيام نور  13894  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13895  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13896  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13897  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13898  مركز قوچان -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13899  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13900  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13901  كتول آباد عليواحد  -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13902  كتول آباد عليواحد  -استان گلستان نور  پيامدانشگاه  بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 8 پيام نور  13903  قائمشهرواحد  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

15  - محور آموزش پيام نور  13904  قائمشهرواحد  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش پيام نور  13905  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

- 8 پيام نور  13906  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13907  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13908  ي عسلويهالملل بينمركز  - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13909  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 8 پيام نور  13910  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13911  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 8 پيام نور  13912  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13913  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش پيام نور  13914  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 8 پيام نور  13915  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - محور آموزش پيام نور  13916  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

- 8 پيام نور  13917  مركز مشهد -استان خراسان رضوي نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
- 8 پيام نور  13918  مركز الشتر - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

15  - محور آموزش پيام نور  13919  مركز الشتر - استان لرستان نور  پيامدانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
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  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  13920  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13921  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13922  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13923  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  24044  تبريز - اسوه غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13924  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

20  - فقط زن غيرانتفاعي  13925  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13926  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش بازاريابيمديريت بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13927  الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13928  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13929  چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13930  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13931  استان قزوينتاكستان  -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13932  مشهد -حكمت رضوي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13933  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13934  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13935  مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13936  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13937  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه بازاريابيمديريت بازرگاني گرايش 
- 20 غيرانتفاعي  13938  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13939  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13940  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13941  گلبهار -سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13942  مشهد -شانديز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13943  گنبدكاووس - شرق گلستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13944  چالوس - طبرستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13945  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13946  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  13947  )خرمدره

- 20 غيرانتفاعي  13948  مشهد - كاويان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13949  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13950  سمنان -كومش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13951  آبيك -موالنا غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13952  آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13953  اردبيل - نوين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 20 غيرانتفاعي  13954  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني
- 20 غيرانتفاعي  13955  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13956  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13957  ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 10 غيرانتفاعي  13958  تبريز - ارس غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

15  - فقط زن غيرانتفاعي  13959  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  13960  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 10 غيرانتفاعي  13961  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13962  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13963  مشهد -تابران غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13964  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13965  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13966  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13967  مشهد - فردوس غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  13968  )خرمدره

- 20 غيرانتفاعي  13969  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
- 20 غيرانتفاعي  13970  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
- 20 غيرانتفاعي  13971  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13972  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13973  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13974  قزوين - عالمه قزويني غيرانتفاعي  مؤسسه بيمهمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
- 20 غيرانتفاعي  13975  تبريز -علم و فناوري شمس غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13976  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه
- 20 غيرانتفاعي  13977  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13978  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13979  اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13980  آملغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 10 غيرانتفاعي  13981  تبريز - ارس غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

15  - فقط زن غيرانتفاعي  13982  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  13983  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 10 غيرانتفاعي  13984  تبريز -الغديرغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
20  - فقط زن غيرانتفاعي  13985  اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 20 غيرانتفاعي  13986  يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13987  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13988  شاهرود -برايند غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13989  آبيك -بصير غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13990  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش مديريت ماليمديريت بازرگاني 
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  )1كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 20 غيرانتفاعي  13991  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه بازرگاني گرايش مديريت ماليمديريت 
- 20 غيرانتفاعي  13992  تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13993  گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13994  ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13995  قوچان - حكيم نظامي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13996  بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13997  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13998  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  13999  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت ماليمديريت بازرگاني گرايش 
- 20 غيرانتفاعي  14000  آمل -سبز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14001  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

15  - فقط مرد غيرانتفاعي  14002  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
15  - فقط زن غيرانتفاعي  14003  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

- 20 غيرانتفاعي  14004  زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14005  مشهد -عطار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14006  بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14007  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14008  سمنان - فضيلت غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14009  اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 20 غيرانتفاعي  14010  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش مديريت تحول مديريت بازرگاني

20  - محل تحصيل واحد قزوين غيرانتفاعي  14011  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14012  دانشگاه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14013  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14014  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14015  دانشگاه تهران الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14016  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14017  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 5 خودگردان پرديس  14018  دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14019  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14020  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14021  )كرج

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 15 - 
خودگردان در جزيره محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14022  )كيش

 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 5 - 
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  14023  )پرديس خودگردان در چابهار

- 7 خودگردان پرديس  14024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 13 خودگردان پرديس  14025  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14026  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
- 14 خودگردان پرديس  14027  يزد دانشگاه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14028  دانشگاه اروميه الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14029  دانشگاه ايالم الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14030  دانشگاه تبريز الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14031  دانشگاه تربيت مدرس الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14032  )كرج

 الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14033  )كيش
4  - دفترچهشرايط در انتهاي  خودگردان پرديس  14034  تهران - دانشگاه شاهد  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 

- 7 خودگردان پرديس  14035  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل بينمديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14036  دانشگاه اروميه بازرگاني داخليمديريت بازرگاني گرايش 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14037  دانشگاه ايالم مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14038  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14039  )كيش

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14040  )كرج
9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  خودگردان پرديس  14041  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14042  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
5  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  14043  تهران - دانشگاه شاهد  بازرگاني گرايش مديريت ماليمديريت 

8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14044  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
- 7 خودگردان پرديس  14045  دانشگاه يزد مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي

4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14046  دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز خودگردان پرديس  14047  دانشگاه تبريز مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

- 8 خودگردان پرديس  14048  دانشگاه يزد تحولمديريت بازرگاني گرايش مديريت 
 )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 5 روزانه  14049  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 5 روزانه  14050  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 4 روزانه  14051  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  نيروي انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت 
- 6 روزانه  14052  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 5 روزانه  14053  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

3  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  14054  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 7 روزانه  14055  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 10 روزانه  14056  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 74 جدول شماره 1  

 

  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 روزانه  14057  دانشگاه ايالم

 - 4 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14058  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

 - 7 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14059  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14060  تهران - طباطبايي  دانشگاه عالمه اطالعاتي

 - 12 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14061  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 روزانه  14062  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 - 7 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 روزانه  14063  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه اطالعاتي

- 2 روزانه  14064  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 2 روزانه  14065  دانشگاه ايالم ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 4 روزانه  14066  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 10 روزانه  14067  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 5 روزانه  14068  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 4 روزانه  14069  )محل تحصيل پرديس فارابي قم( دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 5 روزانه  14070  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  14071  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 7 روزانه  14072  ريزي برنامهو پژوهش مديريت و  آموزشعالي  مؤسسه مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 5 مديريت بحران روزانه  14073  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 روزانه  14074  دانشگاه تهران مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي

 - 5 
و ريزي  برنامهمديريت سازمانهاي دولتي گرايش 

 روزانه  14075  دانشگاه ايالم نظارت

- 5 نوبت دوم  14076  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 6 نوبت دوم  14077  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 4 نوبت دوم  14078  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

3  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  14079  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 10 نوبت دوم  14080  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 - 5 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14081  دانشگاه ايالم

 - 4 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14082  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14083  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  اطالعاتي

 - 10 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 نوبت دوم  14084  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي

 - 2 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14085  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

- 1 نوبت دوم  14086  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 1 نوبت دوم  14087  دانشگاه ايالم ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 10 نوبت دوم  14088  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 5 نوبت دوم  14089  دانشگاه ايالم مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 4 نوبت دوم  14090  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت تحولمديريت دولتي گرايش 
- 4 نوبت دوم  14091  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
- 3 مديريت بحران نوبت دوم  14092  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 7 نوبت دوم  14093  دانشگاه تهران اقتصاديمديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و 

 - 5 
و ريزي  برنامهمديريت سازمانهاي دولتي گرايش 

 نوبت دوم  14094  دانشگاه ايالم نظارت

- 10 نيمه حضوري  14095  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14096  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت نيروي 

- 8 پيام نور  14097  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14098  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14099  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14100  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14101  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه  دولتي گرايش مديريت نيروي انسانيمديريت 
- 8 پيام نور  14102  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14103  مركز كرمان -استان كرمان نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14104  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

- 8 نورپيام   14105  مركز رشت -استان گيالن نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 8 پيام نور  14106  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

15  - محور آموزش پيام نور  14107  مركز دليجان - استان مركزي نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش پيام نور  14108  ي كيشالملل بينمركز  -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  مديريت نيروي انساني مديريت دولتي گرايش
15  - محور آموزش پيام نور  14109  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

- 8 پيام نور  14110  مركز تفت -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 - 8 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 پيام نور  14111  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اطالعاتي

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

 پيام نور  14112  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  اطالعاتي

15  - محور آموزش پيام نور  14113  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
- 8 پيام نور  14114  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي

15  - محور آموزش پيام نور  14115  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
- 8 پيام نور  14116  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  ها روشمديريت دولتي گرايش تشكيالت و 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 75 جدول شماره 1  

 

  )2كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 8 پيام نور  14117  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

15  - محور آموزش پيام نور  14118  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
15  - محور آموزش پيام نور  14119  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

- 8 پيام نور  14120  مركز مهريز -استان يزد نور  پيامدانشگاه  مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
15  - فقط مرد مديريت اماكن متبركه مذهبي غيرانتفاعي  14121  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن مديريت اماكن متبركه مذهبي غيرانتفاعي  14122  قم -طلوع مهر غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مجازي دولتي  14123  دانشگاه تهران مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
15  - محور آموزش مجازي دولتي  14124  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
 15  - محور آموزش

ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 
 مجازي دولتي  14125  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي

15  - محور آموزش مجازي دولتي  14126  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  دولتي گرايش مديريت تحولمديريت 
5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14127  دانشگاه تربيت مدرس مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  14128  )كرج

 مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14129  )كيش

محل تحصيل (زاهدان  -بلوچستان دانشگاه سيستان و  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني 5 - 
خودگردان پرديس  14130  )پرديس خودگردان در چابهار

3  - شرايط در انتهاي دفترچه خودگردان پرديس  14131  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
- 7 خودگردان پرديس  14132  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14133  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت  7 - 
خودگردان پرديس  14134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اطالعاتي

 9  - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
ي ها سيستممديريت دولتي گرايش مديريت 

خودگردان پرديس  14135  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر اطالعاتي
6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14136  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي 15 -  محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  14137  )كيش

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 4 روزانه  14138  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 روزانه  14139  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  درعملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق 
- 4 روزانه  14140  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 8 روزانه  14141  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

10  - محل تحصيل تهران روزانه  14142  دانشگاه خوارزمي درعمليات مديريت صنعتي گرايش تحقيق
2  - شرايط در انتهاي دفترچه روزانه  14143  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 7 روزانه  14144  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 10 روزانه  14145  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

8  - فقط مرد روزانه  14146  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
8  - فقط زن روزانه  14147  دانشگاه قم مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 9 روزانه  14148  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14149  دانشگاه اصفهان
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14150  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14151  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 توليدمديريت صنعتي گرايش  روزانه  14152  دانشگاه تهران

10  - محل تحصيل تهران مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14153  دانشگاه خوارزمي
- 3 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14154  دانشگاه سمنان

2  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14155  تهران - دانشگاه شاهد 
10  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14156  دانشگاه شاهرود

- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14157  دانشگاه شاهرود
- 7 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 9 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14159  دانشگاه شيراز
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14160  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14161  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14162  دانشگاه قم
8  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14163  دانشگاه قم

- 16 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14164  رشت -دانشگاه گيالن 
- 14 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14165  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14166  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد روزانه  14167  دانشگاه يزد
- 6 مديريت صنعتي گرايش مالي روزانه  14168  دانشگاه شيراز
- 2 نوبت دوم  14169  دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 نوبت دوم  14170  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 4 نوبت دوم  14171  دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

2  - شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم  14172  تهران - دانشگاه شاهد  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 10 نوبت دوم  14173  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 5 نوبت دوم  14174  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 2 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14175  دانشگاه اصفهان
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14176  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14177  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14178  دانشگاه تهران
- 1 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14179  دانشگاه سمنان

2  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14180  تهران - دانشگاه شاهد 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14181  دانشگاه شاهرود

5  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14182  دانشگاه شاهرود
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14183  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 76 جدول شماره 1  

 

  )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 6 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14184  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14185  رشت -دانشگاه گيالن 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14186  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 2 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14187  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 مديريت صنعتي گرايش توليد نوبت دوم  14188  دانشگاه يزد

15  - فقط زن غيرانتفاعي  14189  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
15  - فقط مرد غيرانتفاعي  14190  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

- 20 غيرانتفاعي  14191  مشهد -بينالود غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14192  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14193  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14194  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14195  بابل -راه دانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14196  شيراز -زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14197  آمل -سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14198  زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14199  ساوه -فن ودانش غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 20 غيرانتفاعي  14200  البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي  مؤسسه گرايش تحقيق درعملياتمديريت صنعتي 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14201  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14202  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14203  آملغيرانتفاعي  مؤسسه

15  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14204  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14205  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14206  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14207  فوالد شهر اصفهان - امين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14208  گلپايگان -پيام غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14209  محمودآباد - خزر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14210  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14211  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14212  قزوين -سهروردي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14213  اقباليه قزوين -عالمه مجلسي غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14214  اصفهان - علوم و فناوري سپاهان غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14215  قزوين -غزالي غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محل تحصيل واحد قزوين مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14216  قزوين -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14217  اردبيل - مقدس اردبيليغيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14218  كوهدشت لرستان -نوآوران غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش توليد غيرانتفاعي  14219  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14220  آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14221  نور - عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 

15  - فقط مرد مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14222  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط زن مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14223  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14224  ايالم -باختر غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14225  قزوين -رجا غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14226  فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14227  قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت صنعتي گرايش مالي غيرانتفاعي  14228  شهركرد - نور هدايت غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محور آموزش مجازي دولتي  14229  دانشگاه تهران درعمليات مديريت صنعتي گرايش تحقيق
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14230  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
20  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي دولتي  14231  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
20  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي دولتي  14232  دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات 15 - 
خودگردان پرديس  14233  )كيش

 مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات 15 - 
پرديس خودگردان البرز در محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14234  )كرج
- 7 خودگردان پرديس  14235  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14236  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
- 9 خودگردان پرديس  14237  دانشگاه يزد مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

 مديريت صنعتي گرايش توليد 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14238  )كرج

 مديريت صنعتي گرايش توليد 15 - 
پرديس خودگردان در جزيره محل تحصيل (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14239  )كيش
- 7 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14240  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 4 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14241  دانشگاه فردوسي مشهد

16  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه گرايش توليدمديريت صنعتي  خودگردان پرديس  14242  رشت -دانشگاه گيالن 
- 10 مديريت صنعتي گرايش توليد خودگردان پرديس  14243  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش مديريت صنعتي گرايش توليد مجازي غيرانتفاعي  14244  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش گرايش توليدمديريت صنعتي  مجازي غيرانتفاعي  14245  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

 )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

 10  -  فقط زن
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14246  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا الكترونيك

دفترچه مراجعه به توضيحات و شرايط در انتهاي 
 10  - فقط زن -شود 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

محل تحصيل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه  14247  )شعبه اروميه

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14248  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الكترونيك

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 روزانه  14249  دانشگاه تهران الكترونيك
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  )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 -  10 محل تحصيل تهران

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 روزانه  14250  دانشگاه خوارزمي

 - 2 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه  14251  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 - 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 روزانه  14252  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 8  - پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 روزانه  14253  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 روزانه  14254  تهران دانشگاه

 10  - فقط زن
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14255  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14256  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 10  - محل تحصيل تهران
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14257  دانشگاه خوارزمي

 - 7 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14258  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 10 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 روزانه  14259  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 روزانه  14260  دانشگاه تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
- 7 روزانه  14261  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش

 5  - فقط زن
فناوري اطالعات گرايش كسب و كار مديريت 
 الكترونيك

 نوبت دوم  14262  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه 
 5  - فقط زن -شود 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

تحصيل محل (تهران  -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 نوبت دوم  14263  )شعبه اروميه

 - 4 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم  14264  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 نوبت دوم  14265  دانشگاه تهران

دانشكده مهندسي محل تحصيل  -فقط مرد 
 2  - پيشرفت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 نوبت دوم  14266  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 3 - 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 نوبت دوم  14267  دانشگاه تهران

 5  - فقط زن
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم  14268  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 - 4 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 نوبت دوم  14269  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - 10 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 پيشرفته اطالعاتي
 نوبت دوم  14270  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 3 نوبت دوم  14271  دانشگاه تهران مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 15  - محور آموزش

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

 پيام نور  14272  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پيام نور  14273  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
 پيام نور  14274  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع مديريت 
 اطالعاتي

 پيام نور  14275  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 پيام نور  14276  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور  14277  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 - 8 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 پيام نور  14278  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش پيام نور  14279  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  فناوري اطالعات گرايش مديريت دانشمديريت 
- 8 پيام نور  14280  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20 - 
 غيرانتفاعي  14281  رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20 - 
 غيرانتفاعي  14282  محمودآباد -نيما غيرانتفاعي  مؤسسه الكترونيك

مديريت فنّاوري اطالعات گرايش مديريت منابع  20 - 
 اطالعاتي

واحد  محل تحصيل(يزد  -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
 غيرانتفاعي  14283  )اشكذر

 - 20 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 غيرانتفاعي  14284  تبريز -ميزان غيرانتفاعي  مؤسسه اطالعاتي پيشرفته

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14285  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  40  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14286  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  40  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الكترونيك

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار  15  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14288  دانشگاه فردوسي مشهد الكترونيك

ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش  20  - محور آموزش
 مجازي دولتي  14289  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  اطالعاتي پيشرفته

 15  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 مجازي دولتي  14290  دانشگاه فردوسي مشهد اطالعاتي پيشرفته

15  - محور آموزش مجازي دولتي  14291  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
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  )4كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 
 الكترونيك

خودگردان پرديس  14292  دانشگاه خوارزمي

 - 2 
اطالعات گرايش كسب و كار مديريت فناوري 

 الكترونيك
محل تحصيل (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
خودگردان پرديس  14293  )پرديس خودگردان در چابهار

 - 7 
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار 

 الكترونيك
خودگردان پرديس  14294  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 10  - در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان 
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
خودگردان پرديس  14295  دانشگاه خوارزمي

- 7 خودگردان پرديس  14296  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 10  - محور آموزش

كار مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
 الكترونيك

 مجازي پيام نور  14297  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
 مجازي پيام نور  14298  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 10  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
 مجازي پيام نور  14299  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

10  - محور آموزش مجازي پيام نور  14300  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 40  - محور آموزش

مديريت منابع مديريت فناوري اطالعات گرايش 
 اطالعاتي

مجازي غيرانتفاعي  14301  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه

 20  - محور آموزش
مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

 اطالعاتي
مجازي غيرانتفاعي  14302  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

 20  - محور آموزش
ي ها سيستممديريت فناوري اطالعات گرايش 

 اطالعاتي پيشرفته
مجازي غيرانتفاعي  14303  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه

20  - محور آموزش مجازي غيرانتفاعي  14304  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش
 )5كد ضريب (مديريت  مجموعه - 1142

  - 4 روزانه  14305  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14306  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 8  - پيشرفت

- 10 روزانه  14307  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي مديريت تكنولوژي گرايش انتقال
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14308  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 8  - پيشرفت

 - 4 
ي تحقيق و ها سياستمديريت تكنولوژي گرايش 

 توسعه
 روزانه  14309  )تحصيل پرديس فارابي قممحل (دانشگاه تهران 

- 4 نوبت دوم  14310  دانشگاه تهران مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14311  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 2  - پيشرفت

- 10 نوبت دوم  14312  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژيمديريت 
محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14313  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي 2  - پيشرفت

 - 4 
ي تحقيق و ها سياستمديريت تكنولوژي گرايش 

 توسعه
 نوبت دوم  14314  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

40  - محور آموزش مجازي دولتي  14315  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  14316  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
-  40 محور آموزش مجازي دولتي  14317  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي

 مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14318  )كيش
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14319  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش نواوري تكنولوژي
8  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14320  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت تكنولوژي گرايش انتقال تكنولوژي

 )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 8 مديريت مالي روزانه  14321  دانشگاه اروميه
10  - فقط زن مديريت مالي روزانه  14322  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 5 مديريت مالي روزانه  14323  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
10  - تحصيل تهران محل مديريت مالي روزانه  14324  دانشگاه خوارزمي

- 10 مديريت مالي روزانه  14325  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مديريت مالي روزانه  14326  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

6  - محور آموزش مديريت مالي روزانه  14327  دانشگاه يزد
- 7 مديريت مالي روزانه  14328  دانشگاه يزد
- 3 مالي گرايش بانكداري روزانه  14329  دانشگاه تهران
- 3 مستغالت -مالي گرايش بيمه  روزانه  14330  دانشگاه تهران

 - 3 
مالي گرايش تامين مالي و سرمايه گذاري درنفت و 

 گاز
 روزانه  14331  دانشگاه تهران

 - 10 
گذاري درنفت و  مالي گرايش تامين مالي و سرمايه

 گاز
 روزانه  14332  )محل تحصيل تهران(دانشگاه صنعت نفت 

5  - فقط زن مديريت مالي نوبت دوم  14333  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
- 5 مديريت مالي نوبت دوم  14334  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 مديريت مالي نوبت دوم  14335  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه 
- 4 مديريت مالي نوبت دوم  14336  دانشگاه يزد
- 3 مالي گرايش بانكداري نوبت دوم  14337  دانشگاه تهران
- 3 مستغالت -مالي گرايش بيمه  نوبت دوم  14338  دانشگاه تهران

 - 3 
مالي گرايش تامين مالي و سرمايه گذاري درنفت و 

 گاز
 نوبت دوم  14339  تهراندانشگاه 

15  - فقط زن مديريت مالي غيرانتفاعي  14340  )محل تحصيل تهران(دماوند  - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه
15  - فقط مرد مديريت مالي غيرانتفاعي  14341  دماوند - ارشاد غيرانتفاعي  مؤسسه

- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14342  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14343  اصفهان -راغب اصفهاني غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14344  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 79 جدول شماره 1  

 

  )6كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم

 مديريت مالي 20 - 
محل تحصيل واحد (قزوين  -كار غيرانتفاعي  مؤسسه
 غيرانتفاعي  14345  )خرمدره

- 20 مديريت مالي غيرانتفاعي  14346  رشت -كوشيار غيرانتفاعي  مؤسسه
- 20 غيرانتفاعي  14347  اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14348  يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه  مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14349  پرند -پرندك غيرانتفاعي  مؤسسه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 غيرانتفاعي  14350  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- 20 مالي گرايش بانكداري غيرانتفاعي  14351  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه

40  - محور آموزش مديريت مالي مجازي دولتي  14352  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 مديريت مالي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14353  )كرج
- 10 مديريت مالي خودگردان پرديس  14354  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت مالي خودگردان پرديس  14355  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 7 مديريت مالي خودگردان پرديس  14356  دانشگاه يزد

 مستغالت -مالي گرايش بيمه  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14357  )كيش
 )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 3 روزانه  14358  اصفهاندانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 4 روزانه  14359  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 9 روزانه  14360  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

10  - محل تحصيل تهران روزانه  14361  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 6 روزانه  14362  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 10 روزانه  14363  دانشگاه سمنان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 روزانه  14364  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 روزانه  14365  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  كسب و كار جديد كار آفريني گرايش
- 7 روزانه  14366  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 3 روزانه  14367  بابلسر - دانشگاه مازندران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

18  - پذيرش با عنوان كارآفريني فرهنگي روزانه  14368  دانشگاه هنر اصفهان آفريني گرايش كسب و كار جديدكار 
- 7 كار آفريني گرايش فناوري روزانه  14369  دانشگاه تهران
- 3 كار آفريني گرايش فناوري روزانه  14370  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 كار آفريني گرايش گردشگري روزانه  14371  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  14372  دانشگاه تهران آفريني گرايش خدمات كشاورزيكار 
- 5 روزانه  14373  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 6 روزانه  14374  دانشگاه گنبد كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 3 روزانه  14375  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
- 3 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14376  دانشگاه تهران
- 4 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14377  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 5 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14378  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - دفترچهشرايط در انتهاي  كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14379  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 كار آفريني گرايش سازماني روزانه  14381  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

فقط  -) MBA(پذيرش با عنوان كار آفريني گرايش
 روزانه  14382  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كار آفريني گرايش ام ب اي 8  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت -مرد 

- 3 الملل بينكار آفريني گرايش  روزانه  14383  دانشگاه تهران
- 4 روزانه  14384  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 5 روزانه  14385  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش بخش عموميكار آفريني 
- 6 كار آفريني گرايش توسعه روزانه  14386  دانشگاه تهران
- 5 كار آفريني گرايش توسعه روزانه  14387  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 روزانه  14388  ايالمدانشگاه  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 روزانه  14389  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 روزانه  14390  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 5 روزانه  14391  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 3 روزانه  14392  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي

-  10 محل تحصيل تهران روزانه  14393  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 5 روزانه  14394  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 2 نوبت دوم  14395  دانشگاه اصفهان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 4 نوبت دوم  14396  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 9 نوبت دوم  14397  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 2 نوبت دوم  14398  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آفريني گرايش كسب و كار جديدكار 
- 5 نوبت دوم  14399  دانشگاه سمنان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 5 نوبت دوم  14400  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 3 نوبت دوم  14401  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  جديدكار آفريني گرايش كسب و كار 
- 2 نوبت دوم  14402  بابلسر - دانشگاه مازندران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

2  - پذيرش با عنوان كارآفريني فرهنگي نوبت دوم  14403  دانشگاه هنر اصفهان كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 7 فناوريكار آفريني گرايش  نوبت دوم  14404  دانشگاه تهران
- 2 كار آفريني گرايش فناوري نوبت دوم  14405  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 كار آفريني گرايش گردشگري نوبت دوم  14406  دانشگاه تهران
- 4 نوبت دوم  14407  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي
- 5 نوبت دوم  14408  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  گرايش خدمات كشاورزيكار آفريني 
- 3 نوبت دوم  14409  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
- 3 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14410  دانشگاه تهران
- 4 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14411  )پرديس فارابي قممحل تحصيل (دانشگاه تهران 
- 5 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14412  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

2  - شرايط در انتهاي دفترچه كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14413  تهران - دانشگاه شاهد 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 80 جدول شماره 1  

 

  )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142  ادامه
پذيرش  ظرفيت  توضيحات

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

  اول  دوم
- 10 كار آفريني گرايش سازماني نوبت دوم  14414  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

فقط  -) MBA(پذيرش با عنوان كار آفريني گرايش
 نوبت دوم  14415  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  كار آفريني گرايش ام ب اي 2  - دانشكده مهندسي پيشرفتمحل تحصيل  -مرد 

- 3 الملل بينكار آفريني گرايش  نوبت دوم  14416  دانشگاه تهران
- 4 نوبت دوم  14417  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 5 نوبت دوم  14418  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش بخش عمومي
- 6 كار آفريني گرايش توسعه نوبت دوم  14419  دانشگاه تهران
- 5 كار آفريني گرايش توسعه نوبت دوم  14420  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 5 نوبت دوم  14421  دانشگاه ايالم و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 6 نوبت دوم  14422  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 2 نوبت دوم  14423  كرمانشاه -دانشگاه رازي  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 5 نوبت دوم  14424  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
- 3 نوبت دوم  14425  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 5 نوبت دوم  14426  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
- 8 پيام نور  14427  ساريمركز  -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

15  - محور آموزش پيام نور  14428  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 8 پيام نور  14429  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  عالي آموزشكار آفريني گرايش 

15  - محور آموزش پيام نور  14430  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  عالي آموزشكار آفريني گرايش 
20  - محور آموزش مجازي دولتي  14431  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14432  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
40  - محور آموزش مجازي دولتي  14433  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش فناوري مجازي دولتي  14434  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش گردشگري مجازي دولتي  14435  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14436  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش فناوري اطالعات
20  - محور آموزش كار آفريني گرايش سازماني مجازي دولتي  14437  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش سازماني مجازي دولتي  14438  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش الملل بينكار آفريني گرايش  مجازي دولتي  14439  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14440  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش بخش عمومي
-  10 محور آموزش كار آفريني گرايش توسعه مجازي دولتي  14441  دانشگاه تهران
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14442  دانشگاه تهران و ترويج كارافريني آموزشكار آفريني گرايش 
-  10 محور آموزش مجازي دولتي  14443  دانشگاه تهران كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد 15 - 
خودگردان پرديس  14444  )كرج

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردان پرديس  14445  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب و كار جديد
- 7 خودگردان پرديس  14446  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

خودگردان البرز در  محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش فنّاوري 15 - 
خودگردان پرديس  14447  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  كار آفريني گرايش سازماني 15 - 
خودگردان پرديس  14448  )كرج

2  - شرايط در انتهاي دفترچه كار آفريني گرايش سازماني خودگردان پرديس  14449  تهران - دانشگاه شاهد 
- 7 آفريني گرايش سازماني كار خودگردان پرديس  14450  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

10  - محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران خودگردان پرديس  14451  دانشگاه خوارزمي كار آفريني گرايش كسب وكارالكترونيكي
 )8كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

گرايش پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني 
 روزانه  14452  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 6  -  مديريت استراتژيك منابع انساني

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14453  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 8  - مديريت منابع انساني اسالمي

مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با عنوان 
محل تحصيل تهران - مديريت منابع انساني اسالمي   روزانه  14454  دانشگاه خوارزمي مديريت منابع انساني 10  -

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14455  دانشگاه زنجان مديريت منابع انساني 10  - مديريت منابع انساني اسالمي

عنوان مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با 
 روزانه  14456  دانشگاه شيراز مديريت منابع انساني 9  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 روزانه  14457  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني 4  - مديريت منابع انساني اسالمي

عنوان مديريت منابع انساني گرايش پذيرش با 
 نوبت دوم  14458  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 7  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 نوبت دوم  14459  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 6  - مديريت استراتژيك منابع انساني

2  - گرايش مديريت منابع انساني اسالمي مديريت منابع انساني نوبت دوم  14460  دانشگاه زنجان
پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 

 نوبت دوم  14461  بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت منابع انساني 3  - مديريت منابع انساني اسالمي

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 پيام نور  14462  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  مديريت منابع انساني 15  - محور آموزش - مديريت منابع انساني اسالمي 

پذيرش با عنوان مديريت منابع انساني گرايش 
 پيام نور  14463  واحد شهر جديد پرديس -استان تهران نور  پيامدانشگاه  منابع انسانيمديريت  8  - مديريت منابع انساني اسالمي

گرايش مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني 
 مجازي دولتي  14464  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 20  - محور آموزش -

 آموزش -گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 
 مجازي دولتي  14465  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  منابع انسانيمديريت  40  - محور

 آموزش -  الملل بينگرايش مديريت منابع انساني 
 مجازي دولتي  14466  دانشگاه تهران مديريت منابع انساني 20  - محور

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران  مديريت منابع انساني 15 - 
خودگردان پرديس  14467  )كرج

محل  -گرايش مديريت منابع انساني اسالمي 
خودگردان پرديس  14468  دانشگاه خوارزمي مديريت منابع انساني 10  - تحصيل پرديس خودگردان در تهران

  .هيچ دانشگاهي ظرفيت پذيرش اعالم ننموده است و لذا در اين رشته پذيرش دانشجو انجام نخواهد شد )9كد ضريب (علمي ـ كاربردي مديريت نشر در رشته * 
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گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 81 جدول شماره 1  

 

  )10كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
  - 4 روزانه  14469  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 

- 12 روزانه  14470  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 3 روزانه  14471  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 2 نوبت دوم  14472  بوشهر - دانشگاه خليج فارس  اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
- 12 نوبت دوم  14473  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 

3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردان پرديس  14474  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اي قارهمديريت حمل و نقل دريايي بين 
 )11كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

  - 12 مديريت بازرگاني دريايي روزانه  14475  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- 12 مديريت بازرگاني دريايي نوبت دوم  14476  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 )1كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143

  - 5 روزانه  14477  دانشگاه اصفهان كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 7 روزانه  14478  دانشگاه تهران كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 5 روزانه  14479  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14480  دانشگاه شيراز كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14481  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 8 روزانه  14482  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 روزانه  14483  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 4 نوبت دوم  14484  دانشگاه اصفهان كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 7 نوبت دوم  14485  دانشگاه تهران كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 1 نوبت دوم  14486  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 10 نوبت دوم  14487  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 
- 5 دومنوبت   14488  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و 

 كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14489  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  كودكان استثنايي آموزشروان شناسي و  15 - 
خودگردان پرديس  14490  )كيش

 )2كد ضريب ( 2روان شناسي مجموعه  - 1143

  - 20 روانشناسي تربيتي روزانه  14491  دانشگاه اروميه
12  - فقط زن روانشناسي تربيتي روزانه  14492  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
10  - فقط زن -محور  آموزش روانشناسي تربيتي روزانه  14493  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14494  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 15 روانشناسي تربيتي روزانه  14495  دانشگاه بيرجند
- 11 روانشناسي تربيتي روزانه  14496  دانشگاه تبريز

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  14497  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  روانشناسي تربيتي 6  - و پرورش آموزش

- 3 روانشناسي تربيتي روزانه  14498  دانشگاه تهران
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14499  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14500  )محل تحصيل كرج(دانشگاه خوارزمي 
- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14501  سمناندانشگاه 
- 15 روانشناسي تربيتي روزانه  14502  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي تربيتي روزانه  14503  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14504  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14505  اهواز -چمران دانشگاه شهيد 
- 9 روانشناسي تربيتي روزانه  14506  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 12 روانشناسي تربيتي روزانه  14507  دانشگاه شيراز
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14508  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14509  مشهددانشگاه فردوسي 

10  - فقط زن روانشناسي تربيتي روزانه  14510  دانشگاه قم
10  - فقط مرد روانشناسي تربيتي روزانه  14511  دانشگاه قم

- 5 روانشناسي تربيتي روزانه  14512  آباد خرم - دانشگاه لرستان 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14513  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 8 روانشناسي تربيتي روزانه  14514  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14515  دانشگاه ياسوج
- 10 روانشناسي تربيتي روزانه  14516  دانشگاه يزد

3  - فقط زن -محور  آموزش روانشناسي تربيتي دومنوبت   14517  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
3  - فقط زن روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14518  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 3 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14519  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 5 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14520  دانشگاه بيرجند
- 7 روانشناسي تربيتي دومنوبت   14521  دانشگاه تبريز
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14522  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14523  دانشگاه تهران
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14524  بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14525  دانشگاه سمنان
- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14526  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- 7 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14527  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 1 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14528  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14529  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14530  دانشگاه فردوسي مشهد

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم  14531  دانشگاه كاشان روانشناسي تربيتي 8  - خيابان طالقاني

- 10 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14532  دانشگاه كاشان
- 10 تربيتيروانشناسي  نوبت دوم  14533  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 4 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14534  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14535  دانشگاه ياسوج
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  )2كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 5 روانشناسي تربيتي نوبت دوم  14536  دانشگاه يزد
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14537  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش تربيتيروانشناسي  پيام نور  14538  مركز تبريز -استان آذربايجان شرقي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14539  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14540  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14541  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14542  مركز گلپايگان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14543  مركز نطنز -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14544  مركز نطنز -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14545  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي نور پيام  14546  مركز بوشهر - استان بوشهر نور  پيامدانشگاه 
- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14547  مركز بهبهان -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14548  مركز بهبهان -استان خوزستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14549  سمنانمركز  - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14550  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14551  مركز سنندج - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14552  سنندجمركز  - استان كردستان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش روانشناسي تربيتي پيام نور  14553 مركز ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 

- 8 روانشناسي تربيتي پيام نور  14554 مركز ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش روانشناسي تربيتي مجازي دولتي  14555  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش روانشناسي تربيتي مجازي دولتي  14556  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

11  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز روانشناسي تربيتي خودگردان پرديس  14557  دانشگاه تبريز

 روانشناسي تربيتي 15 - 
پرديس خودگردان در جزيره  محل تحصيل(دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14558  )كيش
12  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه روانشناسي تربيتي خودگردان پرديس  14559  دانشگاه شيراز

 )3كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143
9  -  فقط زن مشاوره و راهنمايي روزانه  14560  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 7 مشاوره و راهنمايي روزانه  14561  دانشگاه بجنورد
- 8 مشاوره و راهنمايي روزانه  14562  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14563  دانشگاه اصفهان
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14564  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت 
 روزانه  14565  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2  - و پرورش آموزش

- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14566  دانشگاه تهران
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14567  كرمانشاه -رازي  دانشگاه
- 7 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14568  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14569  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14570  سنندج -دانشگاه كردستان 

10  - محور آموزش مشاوره گرايش مشاوره مدرسه روزانه  14571  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي روزانه  14572  دانشگاه اصفهان
- 10 مشاوره گرايش مشاوره شغلي روزانه  14573  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14574  اصفهاندانشگاه 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14575  دانشگاه بجنورد
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14576  دانشگاه تهران
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14577  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14578  كرمان - شهيد باهنر دانشگاه 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14579  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 8 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14580  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14581  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14582  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
- 6 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14583  دانشگاه فردوسي مشهد
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14584  سنندج -دانشگاه كردستان 

10  - محور آموزش گرايش مشاوره خانوادهمشاوره  روزانه  14585  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14586  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 5 مشاوره گرايش مشاوره خانواده روزانه  14587  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 7 روزانه  14588  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 10 روزانه  14589  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 5 روزانه  14590  تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي

4  - فقط زن مشاوره و راهنمايي نوبت دوم  14591  تهران -) خواهرانويژه ) (س(دانشگاه الزهرا
- 2 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14592  دانشگاه اصفهان
- 4 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14593  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- 3 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14594  دانشگاه تهران
- 2 گرايش مشاوره مدرسهمشاوره  نوبت دوم  14595  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره مدرسه نوبت دوم  14596  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي نوبت دوم  14597  دانشگاه اصفهان
- 10 مشاوره گرايش مشاوره شغلي نوبت دوم  14598  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14599  دانشگاه اصفهان
- 3 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14600  دانشگاه تهران
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14601  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14602  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14603  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 4 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14604  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14605  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 2 مشاوره گرايش مشاوره خانواده نوبت دوم  14606  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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  )3كد ضريب ( 2مجموعه روان شناسي  - 1143  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 10 نوبت دوم  14607  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
- 8 مشاوره و راهنمايي پيام نور  14608  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مشاوره و راهنمايي پيام نور  14609  مركز اصفهان -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مشاوره و راهنمايي پيام نور  14610  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

- 8 مشاوره و راهنمايي پيام نور  14611  مركز سمنان - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 مشاوره گرايش مشاوره خانواده پيام نور  14612  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مشاوره گرايش مشاوره خانواده پيام نور  14613  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
20  - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه  مشاوره و راهنمايي غيرانتفاعي  14614  تهران - ) ويژه خواهران(رفاهغيرانتفاعي دانشكده 

- 20 مشاوره و راهنمايي غيرانتفاعي  14615  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مشاوره گرايش مشاوره مدرسه خودگردان پرديس  14616  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 2 مشاوره گرايش مشاوره شغلي خودگردان پرديس  14617  دانشگاه اصفهان
-  10 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  مشاوره گرايش مشاوره شغلي خودگردان پرديس  14618  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

- 7 مشاوره گرايش مشاوره خانواده خودگردان پرديس  14619  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خانوادهمشاوره گرايش مشاوره  خودگردان پرديس  14620  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مشاوره گرايش مشاوره خانواده 5 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  14621  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
 )1كد ضريب (مجموعه محيط زيست  -  1146

10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست روزانه  14622  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 
- 5 روزانه  14623  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 

10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست محيط زيست گرايش مديريت روزانه  14624  دانشگاه تهران
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست نوبت دوم  14625  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست محيط زيست گرايش مديريت نوبت دوم  14626  دانشگاه تهران

محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14627  دانشگاه تهران ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15  - زيست

محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14628  دانشگاه تهران محيط زيست گرايش مديريت 15  - زيست

 ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14629  )كرج

 ريزي برنامهمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14630  )كيش
- 5 خودگردان پرديس  14631  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي برنامهمحيط زيست گرايش 

 محيط زيست گرايش مديريت 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14632  )كيش
 )2كد ضريب (مجموعه محيط زيست  -  1146

10  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست روزانه  14633  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش 
10  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست نوبت دوم  14634  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش 

- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14635  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14636  تهران جنوب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14637  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14638  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 محيط زيست آموزش پيام نور  14639  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش محيط زيست آموزش پيام نور  14640  مركز شيراز - استان فارس نور  پيامدانشگاه 
محل تحصيل دانشكده محيط  -محور  آموزش
 مجازي دولتي  14641  دانشگاه تهران محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش  15  - زيست

 محيط زيست آموزشمحيط زيست گرايش  15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14642  )كيش
40  - محور آموزش محيط زيست آموزش مجازي پيام نور  14643  واحد ري -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

 )1كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148

  - 4 مديريت اجرايي روزانه  14644  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14645  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14646  دانشگاه تهران
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14647  دانشگاه سمنان
- 5 مديريت اجرايي روزانه  14648  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مديريت اجرايي روزانه  14649  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 مديريت اجرايي روزانه  14650  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 روزانه  14651  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت اجرايي 15  - پيشرفت

- 10 مديريت اجرايي روزانه  14652  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 مديريت اجرايي روزانه  14653  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 7 مديريت اجرايي روزانه  14654  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 9 اجراييمديريت  روزانه  14655  دانشگاه يزد
- 8 مديريت اجرايي نوبت دوم  14656  دانشگاه تهران
- 8 مديريت اجرايي نوبت دوم  14657  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت اجرايي نوبت دوم  14658  دانشگاه سمنان
- 3 مديريت اجرايي نوبت دوم  14659  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 10 مديريت اجرايي نوبت دوم  14660  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

محل تحصيل دانشكده مهندسي  -فقط مرد 
 نوبت دوم  14661  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مديريت اجرايي 3  - پيشرفت

- 6 مديريت اجرايي نوبت دوم  14662  دانشگاه فردوسي مشهد
- 2 مديريت اجرايي نوبت دوم  14663  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 3 مديريت اجرايي نوبت دوم  14664  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
- 5 مديريت اجرايي نوبت دوم  14665  دانشگاه يزد

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14666  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14667  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
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  )1كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14668  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14669  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14670  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

- 8 اجراييمديريت  پيام نور  14671  مركز ورامين -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14672  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14673  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14674  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14675  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14676  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش اجراييمديريت  پيام نور  14677  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
- 8 مديريت اجرايي پيام نور  14678  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت اجرايي پيام نور  14679  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
15  - محور آموزش اجراييمديريت  پيام نور  14680  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 

- 20 مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14681  چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 
20  - شرايط در انتهاي دفترچه مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14682  مديريت صنعتيغيرانتفاعي سازمان 

- 20 مديريت اجرايي غيرانتفاعي  14683  قزوين - البرز غيرانتفاعي  مؤسسه
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14684  دانشگاه اصفهان
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14685  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي دولتيمجازي   14686  دانشگاه تهران
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14687  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
-  40 محور آموزش مديريت اجرايي مجازي دولتي  14688  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 

 مديريت اجرايي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14689  )كيش

 مديريت اجرايي 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14690  )كرج
- 10 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14691  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14692  تهران - ايران دانشگاه علم و صنعت 
- 4 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14693  دانشگاه فردوسي مشهد

 مديريت اجرايي 7 - 
محل تحصيل پرديس (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

خودگردان پرديس  14694  )خودگردان دانشگاهي واقع در قشم
- 9 مديريت اجرايي خودگردان پرديس  14695  دانشگاه يزد

40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14696  مركز كرج - استان البرز نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14697  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14698  مركز ورامين -تهران استان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14699  مركز گرمسار - استان سمنان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14700  مركز بابل -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش اجراييمديريت  مجازي پيام نور  14701  مركز ساري -استان مازندران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي پيام نور  14702  مركز ساوه - استان مركزي نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي نورمجازي پيام   14703  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت اجرايي مجازي غيرانتفاعي  14704  مهرشهر كرج -مجازي فارابي غيرانتفاعي  مؤسسه

 )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148
)MBA( مديريت كسب و كار -  15  فقط زن روزانه  14705  تهران -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

- 12 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14706  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14707  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14708  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش عمليات و زنجيره تامين روزانه  14709  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش مالي روزانه  14710  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14711  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي روزانه  14712  )تحصيل پرديس فارابي قممحل (دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش بازاريابي روزانه  14713  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش خدمات روزانه  14714  دانشگاه تهران

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي پروژه محورها سازمانگرايش  روزانه  14715  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14716  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
 روزانه  14717  تهراندانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي فنيها دانشكدهپرديس 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش بازاريابي روزانه  14718  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت روزانه  14719  دانشگاه تهران

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 روزانه  14720  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محل تحصيل تهران -گرايش فناوري 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 روزانه  14721  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محل تحصيل تهران -گرايش بازاريابي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 - اطالعات اطالعاتي و فناوري ي ها سيستمگرايش 

 محل تحصيل تهران
 روزانه  14722  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  -

10  - محل تحصيل تهران -گرايش استراتژي  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14723  دانشگاه خوارزمي
محل  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 

 روزانه  14724  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تحصيل تهران

10  - محل تحصيل تهران -گرايش مالي  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14725  دانشگاه خوارزمي
محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 

 تهران
 روزانه  14726  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار -  10

)MBA( مديريت كسب و كار 6  - گرايش عمليات و زنجيره تأمين روزانه  14727  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 5  - گرايش استراتژي روزانه  14728  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي روزانه  14729  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش رفتارسازماني و منابع انساني روزانه  14730  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 6  - اطالعاتي و فنĤوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  روزانه  14731  دانشگاه سمنان
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
)MBA( مديريت كسب و كار 6  - گرايش فنĤوري روزانه  14732  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 3  - گرايش مالي روزانه  14733  دانشگاه سمنان

- 15 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14734  دانشگاه شاهرود
10  - محور آموزش )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14735  دانشگاه شاهرود

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش استراتژي  روزانه  14736  دانشگاه شيراز
- 20 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14737  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
)MBA( مديريت كسب و كار 9 - روزانه  14738  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

10  - گرايش بازاريابي )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14739  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14740  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

10  - عمليات و زنجيره تامينگرايش  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14741  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش فناوري )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14742  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
10  - گرايش مالي )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14743  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

)MBA( مديريت كسب و كار -  55 گرايش عمومي روزانه  14744  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14745  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

شرايط در انتهاي  -ويژه شاغلين نيروهاي مسلح 
 روزانه  14746  دانشگاه صنعتي مالك اشتر )MBA( مديريت كسب و كار 5  - محل تحصيل تهران -دفترچه 

- 10 )MBA( مديريت كسب و كار روزانه  14747  سنندج -دانشگاه كردستان 
)MBA( مديريت كسب و كار 8 - روزانه  14748  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

)MBA( مديريت كسب و كار -  5 فقط زن نوبت دوم  14749  تهران -) ويژه خواهران() س(دانشگاه الزهرا
)MBA( مديريت كسب و كار 6 - نوبت دوم  14750  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 

)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14751  دانشگاه تبريز
)MBA( كار مديريت كسب و 2  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14752  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش عمليات و زنجيره تامين نوبت دوم  14753  دانشگاه تبريز
)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش مالي نوبت دوم  14754  دانشگاه تبريز

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14755  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14756  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش بازاريابي نوبت دوم  14757  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش خدمات نوبت دوم  14758  دانشگاه تهران

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - ي پروژه محورها سازمانگرايش  نوبت دوم  14759  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14760  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
 نوبت دوم  14761  دانشگاه تهران )MBA( مديريت كسب و كار 2  - ي فنيها دانشكدهپرديس 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش بازاريابي نوبت دوم  14762  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش عمليات و زنجيره تامين نوبت دوم  14763  تهراندانشگاه 

)MBA( مديريت كسب و كار -  4 گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت نوبت دوم  14764  دانشگاه تهران
)MBA( مديريت كسب و كار 2  - گرايش عمليات و زنجيره تأمين نوبت دوم  14765  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 1  - گرايش استراتژي نوبت دوم  14766  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 3  - گرايش بازاريابي نوبت دوم  14767  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني نوبت دوم  14768  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 4  - اطالعاتي و فنĤوري اطالعاتي ها سيستمگرايش  نوبت دوم  14769  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 4  - گرايش فنĤوري نوبت دوم  14770  دانشگاه سمنان
)MBA( مديريت كسب و كار 1  - گرايش مالي نوبت دوم  14771  دانشگاه سمنان

)MBA( مديريت كسب و كار 7  - محور آموزش نوبت دوم  14772  دانشگاه شاهرود
- 10 )MBA( كارمديريت كسب و  نوبت دوم  14773  دانشگاه شاهرود
- 10 )MBA( مديريت كسب و كار نوبت دوم  14774  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
)MBA( مديريت كسب و كار 5 - نوبت دوم  14775  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 

)MBA( مديريت كسب و كار 3  - محور آموزش نوبت دوم  14776  تهران - نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
)MBA( مديريت كسب و كار -  5 گرايش عمومي نوبت دوم  14777  تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

12  - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  )MBA( مديريت كسب و كار نوبت دوم  14778  دانشگاه صنعتي مالك اشتر
)MBA( مديريت كسب و كار 4 - نوبت دوم  14779  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14780  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 - )MBA(كارپذيرش با عنوان مديريت كسب و 
 پيام نور  14781  مركز خوانسار -استان اصفهان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14782  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14783  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14784  تهران غرب -تهران  استاننور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش كارآفريني

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14785  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش كارآفريني 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14786  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - يالملل بينگرايش كسب و كار 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14787  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -ي الملل بينگرايش كسب و كار 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14788  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش مالي 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14789  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - اطالعاتي و فناوري اطالعاتي ها سيستمگرايش 

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 - اطالعاتي و فناوري اطالعات ي ها سيستمگرايش 
 محور آموزش

 پيام نور  14790  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  -

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14791  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش مالي

- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14792  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 

 پيام نور  14793  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14794  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

 -) MBA(و كارپذيرش با عنوان مديريت كسب 
 پيام نور  14795  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14796  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

 - )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14797  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

- ) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار
 پيام نور  14798  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش مالي

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 پيام نور  14799  مركز دماوند -استان تهران نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش مالي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14800  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14801  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -ي الملل بينگرايش كسب و كار 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14802  واحد قشم -استان هرمزگان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14803  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش استراتژي

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14804  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

 -) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14805  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش بازاريابي

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14806  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

-)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 پيام نور  14807  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 8  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني

 -)MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار 
 آموزش - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 

 محور
 پيام نور  14808  مركز همدان -استان همدان نور  پيامدانشگاه  )MBA( كسب و كار مديريت 15  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14809  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14810  تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  - رفتار سازماني و منابع انسانيگرايش 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
با همكاري دانشگاه كانپور  -گرايش بازاريابي 

 هندوستان
 غيرانتفاعي  14811  بابل -فنون مازندران  علوم وغيرانتفاعي دانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 20  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14812  تهران -خاتم غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب و كار
 غيرانتفاعي  14813  ساري -روزبهان غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 20  - گرايش استراتژي

20  - گرايش بازاريابي )MBA( مديريت كسب و كار غيرانتفاعي  14814  تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش بازاريابي  مجازي دولتي  14815  دانشگاه اصفهان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش مالي  مجازي دولتي  14816  دانشگاه اصفهان
)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش استراتژي  مجازي دولتي  14817  دانشگاه اصفهان

)MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش -گرايش عمليات و زنجيره تامين  مجازي دولتي  14818  دانشگاه اصفهان
 -گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمات 

 مجازي دولتي  14819  دانشگاه اصفهان )MBA( مديريت كسب و كار 8  - محور آموزش

15  - محور آموزش -گرايش استراتژي  )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14820  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
15  - محور آموزش -گرايش بازاريابي  )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14821  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 - اطالعاتي و فناوري اطالعات ي ها سيستمگرايش 
 مجازي دولتي  14822  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - محور آموزش

)MBA( مديريت كسب و كار -  40 محور آموزش -گرايش بازاريابي  مجازي دولتي  14823  دانشگاه تهران
40  - محل تحصيل تهران -محور  آموزش )MBA( مديريت كسب و كار مجازي دولتي  14824  دانشگاه خوارزمي

محل  -محور  آموزش -شرايط در انتهاي دفترچه 
 مجازي دولتي  14825  مالك اشتردانشگاه صنعتي  )MBA( مديريت كسب و كار 40  - تحصيل تهران

محل تحصيل  - پذيرش با عنوان گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14826  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

 -پذيرش با عنوان گرايش عمليات و زنجيره تامين 
خودگردان پرديس  14827  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان گرايش مالي 
خودگردان پرديس  14828  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  - پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

اطالعاتي و ي ها سيستمپذيرش با عنوان گرايش 
تحصيل پرديس خودگردان محل  -فناوري اطالعات 

 دانشگاه تبريز
خودگردان پرديس  14829  دانشگاه تبريز )MBA( مديريت كسب و كار 4  -

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش استراتژي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14830  )كرج

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش استراتژي
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14831  )كيش

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش بازاريابي
خودگردان پرديس  14832  )كيش

 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش بازاريابي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (تهران دانشگاه 

خودگردان پرديس  14833  )كرج

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران  )MBA( مديريت كسب و كار 15  - ي پروژه محورها سازمانگرايش 
خودگردان پرديس  14834  )كيش

 )MBA( كسب و كارمديريت  15  - ي اطالعاتي و فناوري اطالعاتها سيستمگرايش 
محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14835  )كيش
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  )2كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
 )MBA( مديريت كسب و كار 15  - گرايش عمليات و زنجيره تامين

محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره (دانشگاه تهران 
خودگردان پرديس  14836  )كيش

محل تحصيل پرديس  -گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14837  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - خودگردان در تهران

محل  - گرايش رفتار سازماني و منابع انساني 
خودگردان پرديس  14838  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تحصيل پرديس خودگردان در تهران

محل تحصيل  -گرايش عمليات و زنجيره تامين 
خودگردان پرديس  14839  خوارزميدانشگاه  )MBA( مديريت كسب و كار 10  - پرديس خودگردان در تهران

محل تحصيل پرديس خودگردان در  -گرايش مالي 
خودگردان پرديس  14840  دانشگاه خوارزمي )MBA( مديريت كسب و كار 10  - تهران

محل تحصيل  -محور  آموزش -گرايش استراتژي 
خودگردان پرديس  14841  دانشگاه شيراز )MBA( مديريت كسب و كار 8  - پرديس خودگردان دانشگاه

20  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه )MBA( مديريت كسب و كار خودگردان پرديس  14842  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 )MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 

استراتژي، مالي  خدمات، هاي داير بازاريابي، گرايش
 محور آموزش -

مجازي غيرانتفاعي  14843  تهران -مجازي مهر البرز غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 40  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14844  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش مالي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
محور آموزش -گرايش رفتار سازمان ومنابع انساني  مجازي غيرانتفاعي  14845  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  -

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14846  تهران -نور طوبي مجازي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش استراتژي 

) MBA(پذيرش با عنوان مديريت كسب وكار 
مجازي غيرانتفاعي  14847  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي  مؤسسه )MBA( مديريت كسب و كار 10  - محور آموزش -گرايش بازاريابي 

  )3كد ضريب (مجموعه مديريت اجرايي  - 1148
  ،سال سابقه كار ترجيحاً در حوزه مطالعات شهري يا خدمات شهري 5مديريت امور شهري بايد حداقل داوطلبان رشته 

 .پس از اخذ ليسانس را داشته و گذراندن دروس كمبود و موفقيت در مصاحبه ورودي از شرايط تحصيل در اين دوره است

  - 4 مديريت امور شهري روزانه  14848  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 4 مديريت امور شهري روزانه  14849  دانشگاه تهران
- 10 مديريت امور شهري روزانه  14850  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مديريت امور شهري روزانه  14851  دانشگاه فردوسي مشهد
- 4 مديريت امور شهري نوبت دوم  14852  دانشگاه تهران
- 4 شهري مديريت امور نوبت دوم  14853  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
- 10 مديريت امور شهري نوبت دوم  14854  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 3 مديريت امور شهري نوبت دوم  14855  دانشگاه فردوسي مشهد
- 8 مديريت امور شهري پيام نور  14856  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 

15  - محور آموزش مديريت امور شهري پيام نور  14857  تهران غرب -استان تهران نور  پيامدانشگاه 
40  - محور آموزش مديريت امور شهري مجازي دولتي  14858  )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
35  - محور آموزش مديريت امور شهري مجازي دولتي  14859  دانشگاه تهران

 مديريت امور شهري 15 - 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرز در (دانشگاه تهران 

خودگردان پرديس  14860  )كرج
- 3 مديريت امور شهري خودگردان پرديس  14861  دانشگاه فردوسي مشهد

 * )1كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 4 مباني نظري اسالميمدرسي معارف اسالمي گرايش  روزانه  14862  دانشگاه اصفهان
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14863  دانشگاه تهران
- 6 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14864  دانشگاه جهرم
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14865  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
- 10 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14866  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14867  دانشگاه فردوسي مشهد

8  - فقط مرد اسالمي مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري روزانه  14868  دانشگاه قم
8  - فقط زن مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي روزانه  14869  دانشگاه قم

- 4 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14870  دانشگاه اصفهان
- 8 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14871  دانشگاه تهران
- 10 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14872  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- 5 مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالمي نوبت دوم  14873  دانشگاه فردوسي مشهد

 * )2كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 روزانه  14874  دانشگاه تهران معارف اسالمي گرايش اخالق اسالميمدرسي 
 مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالمي 10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 

سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه  14875  قم -خيريه 

- 6 نوبت دوم  14876  تهراندانشگاه  مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالمي
 * )3كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن 

 روزانه  14877  دانشگاه تهران اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  8  - فقط مرد
 روزانه  14878  دانشگاه قم اسالمي

اسالمي گرايش تاريخ و تمدن مدرسي معارف  8  - فقط زن
 روزانه  14879  دانشگاه قم اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  6 - 
 نوبت دوم  14880  دانشگاه تهران اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن  20  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 غيرانتفاعي  14881  اصفهان - ) ع(عترتمعارف قرآن و غيرانتفاعي دانشگاه  اسالمي

 * )4كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 روزانه  14882  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 6 روزانه  14883  دانشگاه تهران مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي



 گروه علوم انسانياي تحصيل ه جدول كد محل          1394سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

گروه علوم انسانياي ه جدول كدرشته محل صفحه 88 جدول شماره 1  

 

  * )4كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152  ادامه
ظرفيت پذيرش   توضيحات

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

  اول  دوم
- 8 روزانه  14884  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 3 نوبت دوم  14885  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي
- 6 نوبت دوم  14886  دانشگاه تهران مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالمي

 * )5كد ضريب (مجموعه مدرسي معارف اسالمي  - 1152

  - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14887  دانشگاه تهران

 - 10 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14888  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 10  - محل تحصيل قم -فقط مرد 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
و امور سازمان اوقاف  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه  14889  قم -خيريه 

 - 8 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 روزانه  14890  دانشگاه فردوسي مشهد

 - 6 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14891  دانشگاه تهران

 - 10 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14892  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 - 5 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 نوبت دوم  14893  دانشگاه فردوسي مشهد

 20  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
مدرسي معارف اسالمي گرايش اشنايي با منابع 

 اسالمي
 غيرانتفاعي  14894  اصفهان - ) ع(عترتمعارف قرآن و غيرانتفاعي دانشگاه 

  

هاي علميه قم و  ، از ميان طالب و فضالي حوزه علميه مورد تأييد مركز مديريت حوزهمدرسي معارف اسالمي پذيرش دانشجو رشته :توجه* 
  :خراسان با شرايط عمومي و اختصاصي زير صورت خواهد گرفت

  :شرايط عمومي) الف
  .جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي نظام  التزام عملي به اسالم،  -1
 .داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -2
 .صالح نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي  -3
 .)شود مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده مي(سال سن  30داشتن حداكثر   -4
 .داشتن سالمت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسالمي  - 5
 .هاي دولتي ها و ارگان يك از سازمان هيچعدم استخدام در   -6
  .قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسالمي  -7

  :شرايط اختصاصي) ب
) اعم از زن و مـرد (الزم به ذكر است براي كليه داوطلبان . حوزه علميه 10به همراه گواهي اتمام كتبي پايه  2داشتن مدرك علمي سطح 

  .باشد ضروري مي 10ده و ارائه گواهي اتمام كتبي پايه به تنهايي كافي نبو 2داشتن مدرك سطح 
  :تذكر مهم) ج

الزم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در سايت مربـوط و ارسـال     داوطلباني كه در اين رشته امتحاني مجاز به انتخاب شوند،
  .اقدام نمايند) دفاتر، اساتيد و مبلغان معاونت امور(ها  مدارك درخواستي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه


