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  هـــــنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه  كدرشته محل -5جدول شماره 
 )1كد ضريب (اي و مديريت شهري  ريزي شهري، منطقه مجموعه برنامه - 1350

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

دوم  اول

برنامه ريزي شهري 9 -   روزانه 24872  دانشگاه اروميه
- 12 برنامه ريزي شهري روزانه 24873  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
ريزي شهريبرنامه  8 - روزانه 24874  دانشگاه تربيت مدرس
برنامه ريزي شهري 7 - روزانه 24875  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري 7 - روزانه 24876  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 برنامه ريزي شهري روزانه 24877  دانشگاه شيراز
- 12 برنامه ريزي شهري روزانه 24878  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
برنامه ريزي شهري 8 - روزانه 24879  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
برنامه ريزي شهري 6 - روزانه 24880  سنندج -دانشگاه كردستان 
- 15 برنامه ريزي شهري روزانه 24881  رشت -دانشگاه گيالن 
برنامه ريزي شهري 6 - روزانه 24882  بابلسر - دانشگاه مازندران 
برنامه ريزي شهري 9 - روزانه 24883  دانشگاه هنر
- 10 برنامه ريزي شهري روزانه 24884  دانشگاه هنر اصفهان
برنامه ريزي شهري 8 - روزانه 24885  دانشگاه يزد
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24886  دانشگاه تربيت مدرس
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24887  دانشگاه تهران
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - روزانه 24888  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
اي منطقهبرنامه ريزي  5 - روزانه 24889  دانشگاه شيراز
اي منطقهبرنامه ريزي  8 - روزانه 24890  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
- 15 اي منطقهبرنامه ريزي  روزانه 24891  رشت -گيالن  دانشگاه
مديريت شهري 7 - روزانه 24892  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري - 3 نوبت دوم 24893  دانشگاه اروميه
برنامه ريزي شهري 2 - نوبت دوم 24894  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
برنامه ريزي شهري 7 - نوبت دوم 24895  دانشگاه تهران
برنامه ريزي شهري 2 - نوبت دوم 24896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 10 برنامه ريزي شهري نوبت دوم 24897  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
برنامه ريزي شهري 6 - نوبت دوم 24898  بابلسر - دانشگاه مازندران 
برنامه ريزي شهري 4 - نوبت دوم 24899  دانشگاه هنر
برنامه ريزي شهري 5 - نوبت دوم 24900  دانشگاه يزد
اي منطقهبرنامه ريزي  7 - نوبت دوم 24901  دانشگاه تهران
اي منطقهبرنامه ريزي  2 - نوبت دوم 24902  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
مديريت شهري 7 - نوبت دوم 24903  دانشگاه تهران

برنامه ريزي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24904  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  برنامه ريزي شهري 7 - 
پرديس خودگردان 24905  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

- 15 برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان 24906  )كيش درجزيره خودگردان پرديس تحصيل محل(دانشگاه تهران 
10 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان 24907  دانشگاه شيراز
برنامه ريزي شهري - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  24908  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
برنامه ريزي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24909  سنندج -دانشگاه كردستان 

برنامه ريزي شهري 9 - پرديس خودگردان 24910 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 
شهريبرنامه ريزي  8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24911  دانشگاه يزد
15 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اي منطقهبرنامه ريزي  پرديس خودگردان 24912  رشت -دانشگاه گيالن 

- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24913  شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24914  بجنورد -اشراق غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24915  مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24916  زاهدان - پرتو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24917  مشهد -خاوران غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24918  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24919  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24920  رويان نور -مازيار غيرانتفاعي موسسه 
- 20 برنامه ريزي شهري غيرانتفاعي 24921  شهركرد - نور هدايت غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 24922  مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- 20 مديريت شهري غيرانتفاعي 24923  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 

30 - فقط زن -آموزش محور  برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24924  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
30 - فقط مرد -آموزش محور  برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24925  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40 - آموزش محور برنامه ريزي شهري مجازي غيرانتفاعي 24926  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 
40 - آموزش محور مديريت شهري مجازي غيرانتفاعي 24927  تهران -مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 

 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

طراحي شهري 7 -   روزانه 24928  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
- 11 طراحي شهري روزانه 24929  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
شهريطراحي  6 - روزانه 24930  دانشگاه تبريز
طراحي شهري 6 - روزانه 24931  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 24932  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  طراحي شهري 6 - وزارت آموزش و پرورش

طراحي شهري 8 - روزانه 24933  مدرسدانشگاه تربيت 
طراحي شهري 7 - روزانه 24934  دانشگاه تهران
طراحي شهري 7 - روزانه 24935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 طراحي شهري روزانه 24936  دانشگاه شيراز
- 12 طراحي شهري روزانه 24937  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 14 طراحي شهري روزانه 24938  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه 
طراحي شهري 6 - روزانه 24939  سنندج -دانشگاه كردستان 
طراحي شهري 9 - روزانه 24940  دانشگاه هنر
طراحي شهري 7 - روزانه 24941  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 10 طراحي شهري روزانه 24942  دانشگاه هنر اصفهان
طراحي شهري 9 - روزانه 24943  دانشگاه يزد
طراحي شهري 5 - نوبت دوم 24944  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24945  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 24946  دانشگاه تبريز

طراحي شهري 6 -  نوبت دوم 24947  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 )1كد ضريب (طراحي شهري  - 1351  ادامه

  توضيحات
پذيرش  ظرفيت

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

دوم  اول
طراحي شهري 7 - نوبت دوم 24948  دانشگاه تهران
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24949  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه 
طراحي شهري 4 - نوبت دوم 24950  دانشگاه هنر
طراحي شهري 2 - نوبت دوم 24951  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
طراحي شهري 6 - نوبت دوم 24952  دانشگاه يزد

طراحي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  24953  دانشگاه تبريز
طراحي شهري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24954  دانشگاه تربيت مدرس

محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج (دانشگاه تهران  طراحي شهري 7 - 
پرديس خودگردان 24955  )هاي امسال در تهران صرفا ورودي

طراحي شهري - 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24956  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
طراحي شهري 9 - پرديس خودگردان 24957 )دركرج محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر 

طراحي شهري 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 24958  دانشگاه يزد
- 15 طراحي شهري پيام نور 24959  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24960  اصفهان - شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24961  مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24962  اصفهان - دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24963  الهيجان - ديلمان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24964  تبريز -سراج غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24965  قزوين - عالمه دهخدا غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24966  رامسر -كسري غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24967  نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24968  گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 
- 20 طراحي شهري غيرانتفاعي 24969  تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

30 - فقط زن -آموزش محور  طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24970  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
30 - فقط مرد -آموزش محور  طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24971  مشهد - ) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
40 - آموزش محور طراحي شهري مجازي غيرانتفاعي 24972  تهران -طوبي مجازي نور غيرانتفاعي موسسه 

 )2كد ضريب (طراحي شهري  - 1351

  - 20 طراحي فضاهاي آموزشي غيرانتفاعي 24973  اصفهان -سپهرغيرانتفاعي موسسه 
 )1كد ضريب (مجموعه معماري  - 1352

مهندسي معماري 9 -   روزانه 24974  دانشگاه اروميه
مهندسي معماري 7 - روزانه 24975  همدان -سينا دانشگاه بوعلي 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24976  قزوين - ) ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24977  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در 
 روزانه 24978  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي معماري 11 - وزارت آموزش و پرورش

مهندسي معماري 6 - روزانه 24979  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري 6 - روزانه 24980  دانشگاه تهران
- 14 مهندسي معماري روزانه 24981  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24982  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
- 19 مهندسي معماري روزانه 24983  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 6 - روزانه 24984  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- 15 مهندسي معماري روزانه 24985  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24986  دانشگاه شيراز
- 25 معماريمهندسي  روزانه 24987  دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- 12 مهندسي معماري روزانه 24988  دانشگاه صنعتي شاهرود
- 48 مهندسي معماري روزانه 24989  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري 6 - روزانه 24990  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي معماري 8 - روزانه 24991  كاشاندانشگاه 
- 16 مهندسي معماري روزانه 24992  سنندج -دانشگاه كردستان 
مهندسي معماري 9 - روزانه 24993  گرگان -دانشگاه گلستان 
- 11 مهندسي معماري روزانه 24994  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 7 - روزانه 24995  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 مهندسي معماري روزانه 24996  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- 10 مهندسي معماري روزانه 24997  دانشگاه هنر
- 11 مهندسي معماري روزانه 24998  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 16 مهندسي معماري روزانه 24999  دانشگاه هنر اصفهان
- 19 مهندسي معماري روزانه 25000  دانشگاه يزد
روزانه 25224  هنر اسالمي تبريزدانشگاه  اي گرايش طراحي شبيه ساز هوشمند هنرهاي رايانه - 1
روزانه 25229  هنر اسالمي تبريزدانشگاه  اي هاي رايانه اي گرايش توليد بازي هنرهاي رايانه 1 -
مهندسي معماري - 3 نوبت دوم 25001  دانشگاه اروميه
معماريمهندسي  5 - نوبت دوم 25002  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25003  قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- 11 مهندسي معماري نوبت دوم 25004  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25005  دانشگاه تربيت مدرس
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25006  دانشگاه تهران
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25007  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مهندسي معماري 2 - نوبت دوم 25008  دانشگاه زنجان
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25009  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25010  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد
مهندسي معماري 6 - نوبت دوم 25011  دانشگاه صنعتي شاهرود
- 14 مهندسي معماري نوبت دوم 25012  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25013  دانشگاه فردوسي مشهد
مهندسي معماري 4 - دومنوبت  25014  دانشگاه كاشان
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25015  گرگان -دانشگاه گلستان 
مهندسي معماري - 9 نوبت دوم 25016  رشت -دانشگاه گيالن 
مهندسي معماري 7 - نوبت دوم 25017  بابلسر - دانشگاه مازندران 
- 16 مهندسي معماري نوبت دوم 25018  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
معماري مهندسي 4 - نوبت دوم 25019  دانشگاه هنر
مهندسي معماري 4 - نوبت دوم 25020  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- 12 مهندسي معماري نوبت دوم 25021  دانشگاه يزد

مهندسي معماري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 25022  دانشگاه تربيت مدرس
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