


ظرفيتمركز مجريعنوان رشتهكد رشته محلرديف
1تهران جنوب         زبان وادبيات فارسي *-11090
1تحصيالت تكميلي  زبان وادبيات فارسي *-21091
1تحصيالت تكميلي  جغرافياوبرنامه ريزي شهري31133
1تحصيالت تكميلي  جغرافياوبرنامه ريزي روستايي41150
1تحصيالت تكميلي  علوم اقتصادي *اقتصادسنجي51308
1تحصيالت تكميلي  علوم اقتصادي *اقتصادپولي61309
1تحصيالت تكميلي  علوم اقتصادي *اقتصاداسالمي71310
1تحصيالت تكميلي  علوم اقتصادي *اقتصادبخش عمومي81311
1تحصيالت تكميلي  علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل91312

1تحصيالت تكميلي  مديريت ورزشي *-101347
1قشم            تاريخ *تاريخ اسالم111437
1تحصيالت تكميلي  تاريخ *تاريخ ايران بعدازاسالم121469
1تحصيالت تكميلي  جامعه شناسي *جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران131527
1اران وبيدگلعلوم قران وحديث *-141572
1تهران جنوب   علوم قران وحديث *-151573
1تهران جنوب   علوم ومعارف نهج البالغه *-161574
1تهران جنوب   فقه ومباني حقوق اسالمي *-171603
1تهران جنوب   فلسفه وكالم اسالمي *-181660
1تحصيالت تكميلي  فلسفه دين *-191696
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1تهران جنوب   فلسفه تعليم وتربيت *-201727
1تحصيالت تكميلي  برنامه ريزي اموزش ازراه دور*-211751
1مشهد           علم اطالعات ودانش شناسي *بازيابي اطالعات ودانش221919
1تحصيالت تكميلي  روان شناسي *-231894
1مشهد           علم اطالعات ودانش شناسي *مديريت اطالعات ودانش241920
1تحصيالت تكميلي  حقوق بين الملل عمومي *-251977
1تحصيالت تكميلي  حقوق خصوصي *-262011
1تحصيالت تكميلي  مديريت بازرگاني *مديريت بازاريابي272154
1تحصيالت تكميلي  مديريت بازرگاني *مديريت سياست گذاري بازرگاني282155
1تحصيالت تكميلي  مديريت بازرگاني *رفتارسازماني ومديريت منابع انساني292156
1تحصيالت تكميلي  مديريت دولتي *رفتارسازماني302203
1تحصيالت تكميلي  مديريت دولتي *مديريت منابع انساني312204
1تهران جنوب   اموزش محيطزيست *-322362
1اصفهان         شيمي *شيمي فيزيك332505
1مشهد           شيمي *شيمي فيزيك342506
1اردكان         شيمي *شيمي فيزيك352507
1تبريز          شيمي *شيمي الي362563
1بوشهر          شيمي *شيمي الي372564
1تهران شرق         شيمي *شيمي الي382565
1مشهد           شيمي *شيمي الي392566
1زنجان          شيمي *شيمي الي402567
1مشهد           شيمي *شيمي تجزيه412623
1شيراز          شيمي *شيمي تجزيه422624
1كرمان          شيمي *شيمي تجزيه432625



1مشهد           شيمي *شيمي معدني442673
1تهران شرق         زيست شناسي گياهي -فيزيولوژي452720
1تهران شرق         زيست شناسي گياهي -سيستماتيك462730
1اصفهان         بيوشيمي *-472770
1تهران شرق         بيوشيمي *-482771
1تهران شرق         امار*-492827
1تبريز          رياضي *اناليز502993
1تحصيالت تكميلي         رياضي *اناليز512994
1شيراز          رياضي *اناليز522995
1تحصيالت تكميلي         رياضي *جبر532996
1تحصيالت تكميلي         رياضي *هندسه -توپولوژي542997
1تحصيالت تكميلي         رياضي *كاربردي552998
1مشهد           رياضي *كاربردي562999
1تحصيالت تكميلي         فيزيك *ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها573206
1شيراز          فيزيك *ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها583207
1تحصيالت تكميلي         فيزيك *فيزيك ماده چگال593208
1تحصيالت تكميلي         فيزيك * نجوم و اختر فيزيك603209
1تهران شرق         فيزيك *فيزيك هسته اي613210
1مشهد           فيزيك *فيزيك هسته اي623211
1تهران شمال          مهندسي عمران *راه وترابري633670
1تحصيالت تكميلي         مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها644156
1تحصيالت تكميلي         مهندسي صنايع *لجستيك وزنجيره تامين654157
1تحصيالت تكميلي         مهندسي صنايع *كيفيت وبهره وري664158
1تهران شرق         اقتصادكشاورزي *سياست وتوسعه كشاورزي674631



1تحصيالت تكميلي         اموزش زبان انگليسي *-685467
1تحصيالت تكميلي         زبان شناسي *-695502
1تهران غربمديريت دولتي -مديريت تطبيقي و توسعه705503
1كرجشيمي-شيمي تجزيه715504
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