
1401اطالعيه تمديد و همچنين رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

 

 1صفحه 

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

 

 هاي تحصيلي گروه علوم انسانيكدرشته محل -1متمم جدول شماره 

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

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 - 5 
سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 

 سنجش از دور
 روزانه 26357 دانشگاه شهید چمران اهواز

 ( 1ضريب علوم اقتصادي )كد  - 1105
 روزانه 26326 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل واحد تهران( و گازاقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت  4 - 

 ( 1علوم ورزشي )كد ضريب  - 1106
 روزانه 26319 بابلسر -دانشگاه مازندران  رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی 4 - 

 ( 5علوم ورزشي )كد ضريب  - 1106

مختص کارکنان شاغل مرد ناجا 
برابر شرایط و ضوابط اعالمی  -

در دفترچه راهنمای آزمونی 
صادره از دانشگاه علوم انتظامی 

شرایط در انتهای  -امین. 
 فقط مرد -دفترچه 

- 50 
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و 

 باشگاه های ورزشی

جمهوری  فرماندهی انتظامی -دانشگاه علوم انتظامی امین 
 اسالمی ایران

 روزانه 26356

 ( 2تاريخ )كد ضريب  - 1107

پذیرفته شده متعهد به جذب 
 -در نیروهای مسلح می باشد. 

 -شرایط در انتهای دفترچه 
 فقط زن 

 روزانه 26334 تهران -دانشگاه جامع امام حسین )ع (  تاریخ انقالب اسالمی 8 -

 ( 6علوم اجتماعي )كد ضريب  - 1108

پذیرفته شده متعهد به جذب 
 -در نیروهای مسلح می باشد. 

 -شرایط در انتهای دفترچه 
 فقط زن 

 روزانه 26337 تهران -دانشگاه جامع امام حسین )ع (  مدیریت راهبردی فرهنگ 8 -

 ( 5علوم اجتماعي )كد ضريب  - 1108
 روزانه 26349 دانشگاه تهران اجتماعیریزی رفاه برنامه 10 - 

 نوبت دوم 26350 دانشگاه تهران اجتماعیریزی رفاه برنامه 10 - 

 ( 1علوم تربيتي )كد ضريب  - 1117

 غیرانتفاعی 26348 مشهد -موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی )ویژه خواهران(  ریزی درسیبرنامه 15 - فقط زن

 ( 3علوم تربيتي )كد ضريب  - 1117

پذیرفته شده متعهد به جذب 
 -در نیروهای مسلح می باشد. 

 -شرایط در انتهای دفترچه 
 فقط زن 

 روزانه 26335 تهران -دانشگاه جامع امام حسین )ع (  مدیریت آموزشی 8 -

 ( 1زبان انگليسي )كد ضريب  - 1121
 غیرانتفاعی 26320 تنكابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان  آموزش زبان انگلیسی 15 - 

 ( 8حقوق )كد ضريب  - 1126
 روزانه 26327 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل واحد تهران( حقوق نفت و گاز 3 - 

 ( 2الملل )كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130

 روزانه 26321 وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بین الملل  المللروابط بین 15 - بند جشرایط در 

 ( 3الملل )كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130

 10 - بند جشرایط در 
ای گرایش مطالعات خاورمیانه و منطقهمطالعات 

 شمال آفریقا
 روزانه 26324 وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بین الملل 

 10 - بند جشرایط در 
ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و منطقهمطالعات 

 قفقاز
 روزانه 26325 وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بین الملل 
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 2صفحه 

 ( 5الملل )كد ضريب علوم سياسي و روابط بين - 1130

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 روزانه 26323 وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بین الملل  المللیبینهای و سازماندیپلماسی  20 - بند جشرایط در 

 ( 6مطالعات جهان )كد ضريب  - 1131

 روزانه 26322 وزارت امور خارجه -دانشكده روابط بین الملل  مطالعات جهان گرایش مطالعات هند 15 - بند جشرایط در 

 ( 1ضريب حسابداري )كد  - 1134

 غیرانتفاعی 26343 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  حسابداری 10 - 

 ( 2حسابداري )كد ضريب  - 1134

 غیرانتفاعی 26344 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  حسابرسی 10 - 

 ( 1علوم ارتباطات اجتماعي )كد ضريب  - 1138

پذیرفته شده متعهد به جذب 

 -در نیروهای مسلح می باشد. 

 -شرایط در انتهای دفترچه 

 فقط زن 

 روزانه 26336 تهران -دانشگاه جامع امام حسین )ع (  مطالعات فرهنگی و رسانه 8 -

 ( 1مديريت )كد ضريب  - 1142

 روزانه 26330 عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیك 8 - 

 نوبت دوم 26331 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیك 3 - 

 ( 6مديريت )كد ضريب  - 1142

 - 5 
گذاری در مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه

 وگازنفت
 روزانه 26328 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل واحد تهران(

 
 

 هاي تحصيلي گروه علوم پايهكدرشته محل -2شماره متمم جدول 

 ( 4رياضي )كد ضريب  - 1208

پذیرفته شدگان در  -فقط مرد 

صورت دارا بودن شرایط عمومی 

و اختصاصی وزارت دفاع و 

شرایط علمی الزم )درج شده در 

سایت دانشگاه صنعتی مالك 

اشتر( به استخدام وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح در 

شرایط در انتهای  -خواهند آمد 

 دفترچه

 روزانه 26358 دانشگاه صنعتی مالك اشتر )محل تحصیل شاهین شهر اصفهان( رمز 4 -

 نوبت دوم 26359 دانشگاه صنعتی مالك اشتر )محل تحصیل شاهین شهر اصفهان( رمز 4 -

 ( 1علوم شناختي )كد ضريب  - 1219

 روزانه 26338 دانشگاه تربیت مدرس شناختیشناسی علوم شناختی گرایش روان 6 - 

 
 

 هاي تحصيلي گروه فني و مهندسيكدرشته محل -3متمم جدول شماره 

 ( 3مهندسي نفت )كد ضريب  - 1253
 روزانه 26329 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل واحد تهران( مدیریت مخازن هیدروکربوری 3 - 

 ( 1مهندسي شيمي )كد ضريب  - 1257

 روزانه 26342 اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی  مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری 12 - 

 ( 1مهندسي صنايع )كد ضريب  - 1259

 غیرانتفاعی 26354 قشم -موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی  هاسازی سیستممهندسی صنایع گرایش بهینه 10 - 

 ( 3مهندسي صنايع )كد ضريب  - 1259

 روزانه 26341 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل واحد تهران( صنایع گرایش مدیریت پروژه مهندسی 4 - 
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 3صفحه 

 ( 1مهندسي عمران )كد ضريب  - 1264

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 5 - آبادانمحل تحصیل واحد 
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و 

 های دریاییسازه
 روزانه 26340 دانشگاه صنعت نفت

 غیرانتفاعی 26345 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  مهندسی عمران گرایش سازه 5 - 

 ( 1مهندسي مكانيك )كد ضريب  - 1267
 روزانه 26332 دانشگاه میبد مكانیك گرایش ساخت و تولیدمهندسی  8 - توضیحات در انتهای دفترچه 

 غیرانتفاعی 26346 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  مهندسی مكانیك گرایش ساخت و تولید 5 - 

 ( 2مهندسي مكانيك )كد ضريب  - 1267
 غیرانتفاعی 26355 قشم - موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی مهندسی مكانیك گرایش طراحی کاربردی 7 - 

 ( 4مهندسي مكانيك )كد ضريب  - 1267

 روزانه 26333 دانشگاه میبد مهندسی پزشكی گرایش بیومكانیك 8 - توضیحات در انتهای دفترچه 

 ( 3مهندسي مكانيك )كد ضريب  - 1267

 5 - محل تحصیل واحد آبادان
های های انرژی گرایش سیستممهندسی سیستم

 انرژی
 روزانه 26339 دانشگاه صنعت نفت

 ( 4مهندسي كامپيوتر )كد ضريب  - 1277
 غیرانتفاعی 26347 نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی  افزارمهندسی کامپیوتر گرایش نرم 5 - 

 
 

 هاي تحصيلي گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل -4متمم جدول شماره 

 ( 1)كد ضريب شناسي گياهي بيماري - 1315
 نوبت دوم 26352 دانشگاه ایالم شناسی گیاهیبیماری 2 - 

 روزانه 26351 دانشگاه ایالم شناسی گیاهیبیماری 5 - 

 ( 1بيوتكنولوژي كشاورزي )كد ضريب  - 1324
 روزانه 26353 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فنّاوری بیوتكنولوژی کشاورزی 7 - 

 

 هامحلب( اصالحات رشته 

 رديف
 مجموعه

 امتحاني

نام محل  /نام دانشگاه 

 تحصيل
 دوره نام رشته* نام گرايش 

 كد

 محل رشته
 ياصالحموارد 

1 1251 
موسسه غيرانتفاعي 

 قزوين -دارالفنون 
 رشته محل حذف شد 19747  يرانتفاعيغ قدرت يهاستميسگرايش  برق يمهندس

2 1251 
موسسه غيرانتفاعي 

 قزوين -دارالفنون 

قدرت و  کيالکترون شيبرق گرا يمهندس

 يکيالکتر يهانيماش
 رشته محل حذف شد 19778  يرانتفاعيغ

3 
موسسه غيرانتفاعي  1251

 قزوين -دارالفنون 
 رشته محل حذف شد 20063  يرانتفاعيغ کنترل شيبرق گرا يمهندس

4 
موسسه غيرانتفاعي  1264

 قزوين -دارالفنون 
 رشته محل حذف شد 21549  يرانتفاعيغ مهندسي عمران گرايش سازه

5 1105 
)محل  دانشگاه صنعت نفت

 تحصيل واحد آبادان(
 11033 روزانه و گازتجارت نفت گرايش  اقتصاد نفت و گاز

 4»به « نفر 8»ظرفيت پذيرش از 

 کاهش يافت« نفر

6 1126 
)محل  دانشگاه صنعت نفت

 تحصيل واحد آبادان(
 13815 روزانه حقوق نفت و گاز

 3»به « نفر 6»از  رشيپذ تيظرف

 افتيکاهش « نفر

7 1142 
)محل  دانشگاه صنعت نفت

 تحصيل واحد آبادان(

گذاري تأمين مالي و سرمايهي گرايش مال

 وگازدر نفت
 15801 روزانه

 6»به « نفر 11»از  رشيپذ تيظرف

 افتيکاهش « نفر

8 1253 
)محل  دانشگاه صنعت نفت

 تحصيل واحد آبادان(
 20227 روزانه  هيدروکربوري مديريت مخازن

 4»به « نفر 7»از  رشيپذ تيظرف

 افتيکاهش « نفر

9 1142 

موسسه غيرانتفاعي علم 

پلدختر  -آموزان افالك 

 لرستان

 15173 يرانتفاعيغ بازاريابيي گرايش بازرگان تيريمد
 10»به « نفر 6»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر
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 4صفحه 

 رديف
 مجموعه

 امتحاني

نام محل  /نام دانشگاه 

 تحصيل
 دوره نام رشته* نام گرايش 

 كد

 محل رشته
 ياصالحموارد 

10 1142 

موسسه غيرانتفاعي علم 

پلدختر  -آموزان افالك 

 لرستان

مديريت منابع ي گرايش دولت تيريمد

 انساني
 15561 يرانتفاعيغ

 10»به « نفر 6»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

 دانشگاه تربيت مدرس 1133 11
روانشناسي گرايش  علوم شناختي

 شناختي
 14357 روزانه

 2»به « نفر 8»از  رشيپذ تيظرف

 افتيکاهش « نفر

12 1111 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 12178 نوبت دوم علوم قرآن و حديث

13 1111 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 12289 نوبت دوم البالغهنهجگرايش  ثيعلوم حد

14 1126 

انساني و  دانشکده علوم

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 13785 نوبت دوم حقوق بشر

15 1126 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 13859 نوبت دوم اطفال و نوجوانان يفريحقوق ک

16 1142 

دانشکده علوم انساني و 

معصومه)س( هنر حضرت 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 14996 نوبت دوم ي گرايش بازاريابيبازرگان تيريمد

17 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش بازرگاني بين بازرگان تيريمد

 المللي
 رشته محل حذف شد 15003 نوبت دوم

18 1142 

انساني و دانشکده علوم 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش تجارت بازرگان تيريمد

 الکترونيکي
 رشته محل حذف شد 15007 نوبت دوم

19 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش مديريت بازرگان تيريمد

 استراتژيک
 رشته محل حذف شد 15012 نوبت دوم

20 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 رشته محل حذف شد 15015 نوبت دوم ي گرايش بازرگاني داخليبازرگان تيريمد

21 1111 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 12152 روزانه علوم قرآن و حديث
 15»به « نفر 12»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

22 1111 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 12273 روزانه البالغهنهجگرايش  ثيعلوم حد
 14»به « نفر 12»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

23 1126 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 13781 روزانه حقوق بشر
 20»به « نفر 15»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

24 1126 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 13856 روزانه اطفال و نوجوانان يفريحقوق ک
 18»به « نفر 14»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

25 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 14945 روزانه ي گرايش بازاريابيبازرگان تيريمد
 12»به « نفر 10»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

26 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش بازرگاني بين بازرگان تيريمد

 المللي
 14953 روزانه

 12»به « نفر 10»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر



1401اطالعيه تمديد و همچنين رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال   

 

 5صفحه 

 رديف
 مجموعه

 امتحاني

نام محل  /نام دانشگاه 

 تحصيل
 دوره نام رشته* نام گرايش 

 كد

 محل رشته
 ياصالحموارد 

27 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش تجارت بازرگان تيريمد

 الکترونيکي
 14957 روزانه

 12»به « نفر 10»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

28 1142 

دانشکده علوم انساني و 

معصومه)س( هنر حضرت 

 قم -)ويژه خواهران( 

ي گرايش مديريت بازرگان تيريمد

 استراتژيک
 14969 روزانه

 12»به « نفر 10»از  رشيپذ تيظرف

 افتي افزايش« نفر

29 1142 

دانشکده علوم انساني و 

هنر حضرت معصومه)س( 

 قم -)ويژه خواهران( 

 14973 روزانه ي گرايش بازرگاني داخليبازرگان تيريمد
 12»به « نفر 10»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

30 1201 
دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

 از دور سنجش گرايش علوم زمين

 شناختيزمين
 رشته محل حذف شد 16779 نوبت دوم

31 1208 
 -دانشگاه حکيم سبزواري 

 سبزوار

گراف و  گرايش و کاربردها اتياضير

 ترکيبيات
 18421 روزانه

 5»به « نفر 1»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

32 1293 
دانشگاه علوم پزشکي 

 شهيد بهشتي

مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست 

(HSE) 
 23447 روزانه

 8»به « نفر 6»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

« اول»نيمسال پذيرش از نيمسال 

 تغيير کرد.« دوم»به نيمسال 

33 1259 

دانشگاه صنعت نفت

 )محل تحصيل 

 واحد آبادان(

 20804 روزانه پروژه تيريمدگرايش  عيصنا يمهندس
 4»به « نفر 8»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي کاهش« نفر

34 1277 
موسسه غيرانتفاعي ابرار 

 تهران -)ويژه خواهران( 

 يهوش مصنوعگرايش  وتريکامپ يمهندس

 کزيو ربات
 22967 يرانتفاعيغ

 20»به « نفر 13»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

35 1277 
موسسه غيرانتفاعي ابرار 

 تهران -)ويژه خواهران( 

 يمعمارگرايش  وتريکامپ يمهندس

 يوتريکامپ يهاستميس
 23036 يرانتفاعيغ

 20»به « نفر 4»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

36 1277 
موسسه غيرانتفاعي ابرار 

 تهران -)ويژه خواهران( 
 23159 يرانتفاعيغ افزارنرمگرايش  وتريکامپ يمهندس

 20»به « نفر 13»از  رشيپذ تيظرف

 .افتي افزايش« نفر

 

 :اصالحات بخش مشخصات و شرايط دانشگاه ها (ج
www.sharif.ir تهران -شریف  یاستان تهران * دانشگاه صنعت  

https://grad.sharif.edu  

 عمومی:نشانی شرایط 

www.razi.ac.ir  کرمانشاه –استان کرمانشاه * دانشگاه رازی 

https://razi.ac.ir/fa/sharayet :به نشانی  تارنمای اینترنتی دانشگاه مراجعه شود. شدگان برترتسهیالت حمایت از پذیرفتهجهت اطالع از  مشخصات و شرایط عمومی  

www.sir.ac.ir وزارت امور خارجه -تهران * دانشكده روابط بین الملل  استان  

وزارت علوم، تحقيقات و فن ورود به این داشتن گواهينامه پایان دوره كارشناسی یا باالتر مورد تایيد  -3داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  -2خوابگاه متأهلی ندارد.  شرایط خاص :

سال می باشد. )كارمندان وزارت امور خارجه از شرط 28حداكثر سن داوطلب  -5برای شركت دردوره، محدودیت رشته برای مدرك كارشناسی وجود ندارد.  -4دوره ها فاقد اعتبار است.( 

 -9موفقيت در آزمون ورودی دوره  -8برخورداری از توانایی جسمی الزم و متناسب با رشته تحصيلی  -7سازمانهای دولتی عدم اشتغال در هيچ یك از ارگانها یا  -6سنی مستثنا ميباشند.( 

شرایط گزینش  داشتن - 10ام خواهد شد.( كسب حد نصاب نمره قبولی در مصاحبه علمی )مصاحبه علمی در زمينه زبان انگليسی، علوم سياسی، روابط بين الملل، حقوق، اقتصاد و هوش انج

 وزارت امور خارجه.

02122802650 تلفن: -نياوران كوچه مينا پالك یك  نشانی:  

 

https://grad.sharif.edu/
https://razi.ac.ir/fa/sharayet

