
  1395سال ) D.Ph(اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دكتري 

  1صفحه 

  گروه علوم انساني
 جغرافياييعلوم  - 2101

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 
ريزي امايش كيفيت  برنامه 3

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  روزانه 5273 دانشگاه زنجان

 
3 

 
مركز  -استان تهران دانشگاه پيام نور  ريزي شهري جغرافيا و برنامه

 پيام نور 1093 تحصيالت تكميلي تهران

 
ريزي فضايي كارآفريني  برنامه 2

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1094 تحصيالت تكميلي تهران

 
ريزي امايش كيفيت  برنامه 2

ريزي روستايي و برنامه جغرافيا محيطي مناطق روستايي مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1095 تحصيالت تكميلي تهران

 
3 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ريزي شهري جغرافيا و برنامه

پرديس خودگردان 1099 )خودگردان كيش

 
ريزي فضايي كارآفريني  برنامه 3

ريزي روستايي برنامهجغرافيا و  مناطق روستايي محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1105 )خودگردان كيش

ريزي امايش كيفيت  برنامه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي پرديس خودگردان 1107 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي محيطيمديريت  5

پرديس خودگردان 1109 )خودگردان كيش

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آب و هواشناسي آب و هواشناسي كشاورزي 4

پرديس خودگردان 1113 )خودگردان كيش

 علوم اقتصادي - 2102
علوم اقتصادي 1 5262 دانشگاه سمنان نوبت دوم

علوم اقتصادي 1 پژوهش محور اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5231 روزانه
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  علوم اقتصادي اقتصاد مالي 4 فقط زن

 غيرانتفاعي 5256 اصفهان -

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  علوم اقتصادي اقتصاد مالي 3 فقط مرد
 غيرانتفاعي 5263 اصفهان -

اقتصاد اقتصاد سالمت 1 پذيرش با عنوان اقتصاد بدون گرايش 1116 دانشگاه يزد خارج به بورس اعزام
علوم اقتصادي 1 )ع(دانشگاه امام صادق  1120 روزانه
علوم اقتصادي 1 1125 دانشگاه سمنان روزانه
اقتصاد نفت و گاز 5 )ع(دانشگاه امام صادق  1136 روزانه

 
5 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم اقتصادي

 پيام نور 1147 تحصيالت تكميلي تهران
علوم اقتصادي 1 دانشگاه غيرانتفاعي عدالت 1148 غيرانتفاعي

 
3 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم اقتصادي

پرديس خودگردان 5201 )خودگردان كيش
علوم اقتصادي 3 دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1153 پرديس خودگردان

علوم اقتصادي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1155 پرديس خودگردان
 علوم تاريخي - 2103

 
واحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  تاريخ تاريخ اسالم 2

 پيام نور 1194 قشم

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4

 پيام نور 1195 تحصيالت تكميلي تهران

 علوم اجتماعي و مددكاري -  2104
جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 4 رشت -دانشگاه گيالن  5274 روزانه

 
جامعه شناسي مسايل اجتماعي  1

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  جامعه شناسي ايران
 پيام نور 1248 تحصيالت تكميلي تهران

 حقوق - 2105
حقوق عمومي 3 5271 دانشگاه شيراز روزانه
حقوق خصوصي 4 دانشگاه فردوسي مشهد 5275 روزانه
حقوق خصوصي 2 دانشگاه فردوسي مشهد 5276 نوبت دوم

حقوق عمومي 1 بدون گرايشپذيرش با عنوان حقوق  1256 دانشگاه يزد خارج به بورس اعزام
حقوق عمومي 2 )ع(دانشگاه امام صادق  1259 روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 2 )ع(دانشگاه امام صادق  1270 روزانه
حقوق خصوصي 3 )ع(دانشگاه امام صادق  1285 روزانه

 
1 

 
مركز  -پيام نور استان تهران دانشگاه  حقوق بين الملل عمومي

 پيام نور 1318 تحصيالت تكميلي تهران

 
3 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  حقوق خصوصي

 پيام نور 1319 تحصيالت تكميلي تهران
حقوق بين الملل عمومي 5 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  1320 غيرانتفاعي
حقوق جزا و جرم شناسي 3 غيرانتفاعي عدالتدانشگاه  1321 غيرانتفاعي
حقوق خصوصي 1 دانشگاه غيرانتفاعي عدالت 1322 غيرانتفاعي

حقوق عمومي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1328 پرديس خودگردان

 
3 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي

پرديس خودگردان 1333 )كيشخودگردان 
حقوق جزا و جرم شناسي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1334 پرديس خودگردان

 
4 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي

پرديس خودگردان 1338 )خودگردان كيش
خصوصيحقوق  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1340 پرديس خودگردان

 علوم سياسي - 2106
علوم سياسي هاي سياسي انديشه 3 پذيرش با عنوان علوم سياسي 5199 دانشگاه شيراز روزانه

علوم سياسي هاي سياسي انديشه 5 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1351 روزانه
خاورميانه 7 فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي  اي مطالعات منطقه تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  1372 روزانه

انديشه سياسي رهبران انقالب  2 شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
 روزانه 1376 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

سياسي جمهوري جامعه شناسي  2 شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 روزانه 1378 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي
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  1395سال ) D.Ph(اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دكتري 

  2صفحه 

 علوم سياسي - 2106  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

انديشه سياسي رهبران انقالب  1 شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
 نوبت دوم 1396 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

جامعه شناسي سياسي جمهوري  1 شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 نوبت دوم 1398 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

علوم سياسي مسائل ايران 5 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  1401 غيرانتفاعي
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1403 پرديس خودگردان
روابط بين الملل 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1407 پرديس خودگردان

 مديريت - 2107
مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 5261 دانشگاه سمنان نوبت دوم
مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 5 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  5277 روزانه
مالي 3 مديريت صنعتي 5264 دانشگاه سمنان روزانه
مالي 1 مديريت صنعتي 5265 دانشگاه سمنان نوبت دوم

بانكداري 2 پژوهش محور مالي تهران -پژوهشكده پولي و بانكي  5223 روزانه
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 1425 دانشگاه سمنان روزانه
مديريت دولتي رفتار سازماني 1 1443 دانشگاه سمنان روزانه
مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 1452 دانشگاه سمنان روزانه

مديريت صنعتي ها مديريت سيستم 3 فقط مرد -دفترچه شرايط در انتهاي  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  1465 روزانه
مالي 2 مديريت صنعتي )ع(دانشگاه امام صادق  1479 روزانه

سياست گذاري علم و فناوري 2 پژوهش محور مركز تحقيقات سياست علمي كشور 5206 روزانه

 
5 

 
بين مديريت قراردادهاي 

 روزانه 1495 )ع(دانشگاه امام صادق  المللي نفت و گاز
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 1510 دانشگاه سمنان نوبت دوم
مديريت دولتي رفتار سازماني 1 1520 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2

 پيام نور 1550 تحصيالت تكميلي تهران

 
مديريت سياست گذاري  2

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني
 پيام نور 1551 تحصيالت تكميلي تهران

 
رفتار سازماني و مديريت منابع  2

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني انساني
 پيام نور 1552 تكميلي تهرانتحصيالت 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي رفتار سازماني 1

 پيام نور 1553 تحصيالت تكميلي تهران

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1

 پيام نور 1554 تحصيالت تكميلي تهران

 
 مديريت بازرگاني بازاريابيمديريت  1

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
خودگردان البرزكرج صرفاوروديهاي 

 )امسال درتهران
پرديس خودگردان 1556

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3

پرديس خودگردان 1557 )خودگردان كيش

 
مديريت سياست گذاري  1

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني
پرديس خودگردان 1560 )خودگردان كيش

 
تصميم گيري و خط مشي  5

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي گذاري عمومي
پرديس خودگردان 1566 )خودگردان كيش

مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1572 پرديس خودگردان

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت صنعتي توليد و عمليات 5

پرديس خودگردان 1576 )خودگردان كيش
مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1578 پرديس خودگردان

 
 مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
خودگردان البرزكرج صرفاوروديهاي 

 )امسال درتهران
پرديس خودگردان 1579

 
4 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اي مديريت رسانه

پرديس خودگردان 1586 )خودگردان كيش
مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 1 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1588 پرديس خودگردان

 علم اطالعات و دانش شناسي - 2109

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 2

 پيام نور 1631 مركز مشهد

 فلسفه - 2110
فلسفه علم و فناوري 3 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1645 روزانه

 علوم تربيتي - 2111
مديريت آموزشي 4 محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  )ع(دانشگاه امام صادق  1690 روزانه

فلسفه تعليم و تربيت 1 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  1717 نوبت دوم
مديريت آموزشي 1 1728 دانشگاه سمنان نوبت دوم

پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش 
 1 تعليم و تربيت اسالمي

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه تعليم و تربيت

 پيام نور 1734 تحصيالت تكميلي تهران

 
2 

 
ريزي آموزش از راه دور برنامه مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1735 تحصيالت تكميلي تهران
ريزي درسي برنامه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1740 پرديس خودگردان

 الهيات -  2113
علوم قرآن و حديث 3 1771 دانشگاه ايالم روزانه

 
1 

 
فقه  - اسالمي الهيات و معارف 

 روزانه 1782 دانشگاه سمنان و مباني حقوق اسالمي

 
3 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1783 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و مباني حقوق اسالمي

 2 محل تحصيل قم -فقط مرد 
 

 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  تفسير تطبيقي
 نوبت دوم 1843 قم -خيريه سازمان اوقاف و امور 

 
2 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 نوبت دوم 1847 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و مباني حقوق اسالمي

 
1 

 
 - الهيات و معارف اسالمي 

 علوم قرآن و حديث
مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 پيام نور 1874 آران و بيدگل

 
1 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  نهج البالغهعلوم و معارف 

 پيام نور 1875 تحصيالت تكميلي تهران
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  3صفحه 

 الهيات -  2113  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 
1 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث

 پيام نور 1876 تحصيالت تكميلي تهران

 
1 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1877 تحصيالت تكميلي تهران

 
1 

 
 - الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1878 تكميلي تهرانتحصيالت 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  كالم فلسفه دين 3

 پيام نور 1879 تحصيالت تكميلي تهران
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 4 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  1880 پيام نور
مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 2 مركز قم -نور استان قم دانشگاه پيام  1881 پيام نور
مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 3 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  1882 پيام نور

 
1 

 
 - الهيات و معارف اسالمي 

 علوم قرآن و حديث
محل (دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 

 غيرانتفاعي 1886 )تحصيل قم

 
6 

 
فقه  - اسالمي الهيات و معارف 

 و مباني حقوق اسالمي
 -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين

 غيرانتفاعي 1889 اهواز

 
1 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 غيرانتفاعي 1890 دانشگاه غيرانتفاعي عدالت و مباني حقوق اسالمي

 
5 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 غيرانتفاعي 1892 قم -غيرانتفاعي مفيد دانشگاه  و مباني حقوق اسالمي

 
6 

 
 - الهيات و معارف اسالمي 

 غيرانتفاعي 1899 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي

 
 -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين كالم شيعه امامت 4

 غيرانتفاعي 1902 اهواز

 
قم  - غيرانتفاعي قرآن وحديث دانشگاه  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 1

 غيرانتفاعي 1903 )محل تحصيل قم(

 
قم  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن وحديث  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2

 غيرانتفاعي 1904 )محل تحصيل تهران(

 
2 

 
فقه  - الهيات و معارف اسالمي 

 و مباني حقوق اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
خودگردان البرزكرج صرفاوروديهاي 

 )امسال درتهران
پرديس خودگردان 1909

 روان شناسي - 2114

 
1 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  روان شناسي تربيتي

پرديس خودگردان 5198 )خودگردان كيش

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  روان شناسي

نورپيام  1975 تحصيالت تكميلي تهران  

روان شناسي تربيتي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1978 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
روان شناسي تربيتي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1979 پرديس خودگردان
روان شناسي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1983 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان

 علوم ارتباطات - 2115
فرهنگ و ارتباطات 4 )ع(دانشگاه امام صادق  1993 روزانه

 باستان شناسي - 2116
باستان شناسي دوران اسالمي 1 دانشگاه هنر اصفهان 2008 روزانه

 تربيت بدني - 2117

 
مديريت اوقات فراغت و  1

 روزانه 2019 دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه 2

 روزانه 2031 سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت ورزشي در ورزش

 
فيزيولوژي ورزشي عصبي  1

 روزانه 2036 كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي عضالني
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 رشت -دانشگاه گيالن  2058 روزانه

 
مديريت اوقات فراغت و  2

 نوبت دوم 2074 دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي هاي تفريحي ورزش

 
مديريت راهبردي در  2

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي
 پيام نور 5200 تحصيالت تكميلي تهران

 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه 2

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي در ورزش
 پيام نور 2102 تحصيالت تكميلي تهران

 
مديريت راهبردي در  2

ها و رويدادهاي ورزشي سازمان  غيرانتفاعي 2103 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  مديريت ورزشي

مديريت راهبردي در  1 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
ها و رويدادهاي ورزشي سازمان پرديس خودگردان 2104 دانشگاه اروميه مديريت ورزشي

 
ها  مديريت بازاريابي و رسانه 4

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت ورزشي در ورزش
پرديس خودگردان 2109 )خودگردان كيش

 
فيزيولوژي ورزشي عصبي  2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عضالني
پرديس خودگردان 2111 )خودگردان كيش

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2112 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2113 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي عضالني

 
فيزيولوژي ورزشي قلب و  2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس
پرديس خودگردان 2116 )خودگردان كيش

ورزشي قلب و فيزيولوژي  1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2118 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 2120 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 4

پرديس خودگردان 2122 )خودگردان كيش
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رشت -دانشگاه گيالن  2125 پرديس خودگردان

 
آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 1

 حركات اصالحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2128 )خودگردان كيش

 
آسيب شناسي ورزشي و  امدادگر ورزشي 1

 حركات اصالحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2130 )خودگردان كيش
رفتارحركتي يادگيري حركتي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2132 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان

 www.Heyvagroup.com                                                                         گروه مشاوره هیوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  1395سال ) D.Ph(اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دكتري 
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  زبان و ادبيات فارسي - 2118
 رشته گرايش ظرفيت توضيحات

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 
 محل تحصيل

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

زبان و ادبيات فارسي 5 2150 دانشگاه سمنان روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 2167 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 1 2196 دانشگاه سمنان نوبت دوم

 
3 

 
تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي

 پيام نور 2212 جنوب

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي

 پيام نور 2213 تحصيالت تكميلي تهران

 
1 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي

خودگردانپرديس  2216 )خودگردان كيش
زبان و ادبيات فارسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2220 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  2222 پرديس خودگردان

 زبان و ادبيات عرب - 2119
زبان و ادبيات عرب 1 2230 دانشگاه اراك روزانه
زبان و ادبيات عرب 1 2241 دانشگاه سمنان روزانه
زبان و ادبيات عرب 1 2256 دانشگاه سمنان نوبت دوم
زبان و ادبيات عرب 4 2261 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

زبان و ادبيات عرب 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمانشاه -دانشگاه رازي  2263 پرديس خودگردان
زبان و ادبيات عرب 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  2264 پرديس خودگردان

 

علوم پايهگروه   
 علوم زمين - 2201

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
تحصيليدوره  محل  

آب شناسي 1 آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي دانشگاه صنعتي شاهرود 2287 روزانه
آب شناسي 1 آب شناسي- پذيرش با عنوان زمين شناسي دانشگاه صنعتي شاهرود 2320 نوبت دوم

 شيمي -  2202
پذيرش با عنوان پذيرش با عنوان شيمي گرايش 

 روزانه 5259 دانشگاه اصفهان شيمي شيمي آلي 2 شيمي پليمر
پذيرش با عنوان پذيرش با عنوان شيمي گرايش 

 نوبت دوم 5260 دانشگاه اصفهان شيمي شيمي آلي 1 شيمي پليمر
شيمي شيمي فيزيك 3 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2341 روزانه
شيمي شيمي فيزيك 2 2349 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي شيمي فيزيك 2 2355 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي شيمي فيزيك 1 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2358 روزانه
شيمي آلي 1 شيمي 2371 دانشگاه اروميه روزانه
شيمي آلي 1 شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2374 روزانه
شيمي آلي 3 شيمي 2383 دانشگاه دامغان روزانه
شيمي آلي 3 شيمي 2386 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي آلي 3 شيمي 2391 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي آلي 1 شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2397 روزانه

 
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  شيمي شيمي آلي 1

 روزانه 2409 زنجان
شيمي شيمي تجزيه 1 2410 دانشگاه اراك روزانه
شيمي شيمي تجزيه 1 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2414 روزانه
شيمي شيمي تجزيه 1 2425 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي شيمي تجزيه 3 دانشگاه صنعتي شاهرود 2433 روزانه
شيمي شيمي تجزيه 1 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2437 روزانه
شيمي شيمي تجزيه 1 رشت -دانشگاه گيالن  2441 روزانه
شيمي شيمي معدني 2 2469 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي شيمي معدني 1 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2474 روزانه
شيمي شيمي معدني 1 سنندج -دانشگاه كردستان  2477 روزانه
شيمي شيمي كاربردي 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2487 روزانه
شيمي فيزيك شيمي 2 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2495 نوبت دوم
شيمي آلي 3 شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2506 نوبت دوم
شيمي شيمي تجزيه 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 2522 نوبت دوم
شيمي شيمي معدني 2 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2532 نوبت دوم
شيمي شيمي كاربردي 2 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2539 نوبت دوم

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  شيمي شيمي فيزيك 1

 پيام نور 2544 اصفهان

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي شيمي فيزيك 1

 پيام نور 2545 مركز مشهد

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد  شيمي شيمي فيزيك 1

 پيام نور 2546 اردكان

 
 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي شيمي آلي 1

 پيام نور 2547 مركز تبريز

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شيمي شيمي آلي 1

 پيام نور 2548 بوشهر

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي شيمي آلي 1

 پيام نور 2549 تحصيالت تكميلي تهران

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي شيمي آلي 1

 پيام نور 2550 مركز مشهد

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي شيمي آلي 1

 پيام نور 2551 زنجان

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي شيمي تجزيه 1

 پيام نور 2552 مركز مشهد
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 شيمي -  2202  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  شيمي شيمي تجزيه 1

 پيام نور 2553 شيراز

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان  شيمي شيمي تجزيه 1

 پيام نور 2554 كرمان

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  شيمي شيمي معدني 1

 پيام نور 2555 مركز مشهد
شيمي شيمي فيزيك 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2557 پرديس خودگردان
شيمي آلي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2561 دانشگاه اروميه خودگردانپرديس 
شيمي آلي 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2564 پرديس خودگردان
شيمي آلي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2565 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

شيمي آلي 4 شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان 2566 پرديس خودگردان
شيمي شيمي تجزيه 4 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2570 پرديس خودگردان

شيمي شيمي تجزيه 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رشت -دانشگاه گيالن  2574 پرديس خودگردان
شيمي شيمي معدني 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه شهيد بهشتي 2578 پرديس خودگردان
شيمي شيمي معدني 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رشت -دانشگاه گيالن  2579 پرديس خودگردان
فيتوشيمي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2580 پرديس خودگردان

 علوم گياهي -  2203

 2 شرايط در انتهاي دفترچه
 

فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 نوبت دوم 2600 تهران - دانشگاه شاهد  گياهي

 علوم جانوري - 2204

 2 شرايط در انتهاي دفترچه
 

فيزيولوژي  -علوم جانوري 
 روزانه 5268 تهران - دانشگاه شاهد  جانوري

 2 شرايط در انتهاي دفترچه
 

فيزيولوژي  -علوم جانوري 
 نوبت دوم 5269 تهران - دانشگاه شاهد  جانوري

 علوم سلولي و ملكولي - 2205

 
1 

 
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 5205 )خودگردان كيش
هاي  پذيرش با عنوان بيوشيمي گرايش سلول

 1 بنيادي
 

خارج به بورس اعزام 2624 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بيوشيمي

 
1 

 
ژنتيك  - شناسي  زيست

 روزانه 2644 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مولكولي
محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 

 3 بيوتكنولوژي گياهي
 

ژنتيك  - زيست شناسي 
 مولكولي

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 
 روزانه 2646 فنّاوري

ميكروبيولوژي 1 شرايط در انتهاي دفترچه تهران -  دانشگاه شاهد 2649 روزانه
ميكروبيولوژي 1 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  2674 نوبت دوم
زيست فناوري ميكروبي 1 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  2678 نوبت دوم

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي

 پيام نور 2684 اصفهان

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي

 پيام نور 2685 تحصيالت تكميلي تهران
بيوشيمي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رشت -دانشگاه گيالن  2686 پرديس خودگردان

 علوم رياضي - 2206
آموزش رياضي  -پذيرش با عنوان رياضيات مالي 

 1 منطق رياضي -نظريه اعداد  -
 

خارج به بورس اعزام 2693 دانشگاه شيراز آموزش رياضي
جبر 4 رياضي محض 2694 دانشگاه اراك روزانه

جبر 2 پذيرش با عنوان رياضي گرايش جبر رياضي محض همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2698 روزانه
جبر 2 شرايط در انتهاي دفترچه رياضي محض تهران - دانشگاه شاهد  2708 روزانه

جبر 4 رياضي محض تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2711 روزانه
جبر 3 رياضي محض 2714 دانشگاه شيراز روزانه
جبر 4 رياضي محض رشت -دانشگاه گيالن  2726 روزانه
جبر 1 رياضي محض 2730 دانشگاه ياسوج روزانه

 
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  رياضي محض جبر 1

 روزانه 2731 زنجان
آناليز 2 رياضي محض زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2746 روزانه

آناليز 2 شرايط در انتهاي دفترچه رياضي محض تهران - دانشگاه شاهد  2747 روزانه
آناليز 5 رياضي محض 2750 دانشگاه شيراز روزانه
آناليز 1 رياضي محض تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2754 روزانه
آناليز 2 رياضي محض دانشگاه صنعتي شاهرود 2755 روزانه
آناليز 3 رياضي محض رشت -دانشگاه گيالن  2763 روزانه
رياضي محض هندسه توپولوژي 2 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2781 روزانه
رياضي محض هندسه توپولوژي 4 رشت -دانشگاه گيالن  2790 روزانه

 
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  رياضي محض توپولوژيهندسه  1

 روزانه 2792 زنجان

 
1 

 
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و  رياضي كاربردي

 روزانه 2798 فنّاوري پيشرفته كرمان
رياضي كاربردي 4 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  2806 روزانه

رياضي كاربردي 1 تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه 2809 روزانه
رياضي كاربردي 2 2811 دانشگاه شيراز روزانه
رياضي كاربردي 7 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2815 روزانه
رياضي كاربردي 2 رشت -دانشگاه گيالن  2823 روزانه

جبر 2 شرايط در انتهاي دفترچه رياضي محض تهران - دانشگاه شاهد  2832 دوم نوبت
آناليز 1 رياضي محض دانشگاه صنعتي شاهرود 2844 نوبت دوم

رياضي كاربردي 2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  2861 نوبت دوم
رياضي كاربردي 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2862 نوبت دوم

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي محض جبر 3

 پيام نور 2866 تحصيالت تكميلي تهران

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي كاربردي

 پيام نور 2871 تحصيالت تكميلي تهران

 
2 

 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي

 پيام نور 2872 مركز مشهد
جبر 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي محض 2873 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
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 علوم رياضي - 2206  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

جبر 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي محض تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2875 پرديس خودگردان
رياضي محض هندسه توپولوژي 4 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2885 پرديس خودگردان

رياضي كاربردي 1 2888 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
رياضي كاربردي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2889 پرديس خودگردان

 علوم كامپيوتر - 2207
علوم كامپيوتر 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2909 پرديس خودگردان

 آمار - 2208
آمار 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 2925 روزانه
آمار 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 2934 نوبت دوم

 
2 

 
مركز  - دانشگاه پيام نور استان تهران آمار

 پيام نور 2938 تحصيالت تكميلي تهران
آمار 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2941 پرديس خودگردان

 فيزيك - 2209
فيزيك 7 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  5238 غيرانتفاعي

فيزيك گرايش فيزيك هسته اي پذيرش با عنوان 1 
 

-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  فيزيك
 نوبت دوم 5255 تهران

فيزيك 2 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2954 دانشگاه اراك روزانه
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 

 1 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 

 روزانه 2983 تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  فيزيك
فيزيك 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 2996 دانشگاه سمنان روزانه
فيزيك 3 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2998 دانشگاه سمنان روزانه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك 2 كرمان - شهيد باهنر دانشگاه  3002 روزانه
فيزيك 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش نجوم ذره اي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3000 روزانه

فيزيك 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3001 روزانه
فيزيك 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش بنيادي صنعتي اروميهدانشگاه  3016 روزانه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 3025 روزانه
فيزيك 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري رشت -دانشگاه گيالن  3035 روزانه
فيزيك 2 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد رشت -دانشگاه گيالن  3037 روزانه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك 2 رشت -دانشگاه گيالن  3036 روزانه
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك 1 خرم آباد - دانشگاه لرستان  3041 روزانه

فيزيك 3 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 3086 دانشگاه سمنان نوبت دوم
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك هسته اي 1 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فيزيك

 پيام نور 3109 تحصيالت تكميلي تهران

 1 پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي
 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  فيزيك
 پيام نور 3111 مركز مشهد

 1 فيزيك گرايش فيزيك نظريپذيرش با عنوان 
 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك
 پيام نور 3112 شيراز

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -

 
پرديس خودگردان 3113 دانشگاه اروميه فيزيك

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي 
 2 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 
پرديس خودگردان 3121 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك

فيزيك 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3120 پرديس خودگردان
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 

 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان 3119 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
 

پرديس خودگردان 3118 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان 3125 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -
 

پرديس خودگردان 3127 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري 

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان 3128 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 2 دانشگاه در بندرعباس
 

پرديس خودگردان 3131 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا
فوتونيك 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3133 پرديس خودگردان

 هواشناسي -  2211
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

 1 دانشگاه در بندرعباس
 

پرديس خودگردان 3148 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي

 علوم شناختي -  2212
غيرانتفاعي  -با همكاري پژوهشكده غير دولتي 

محل تحصيل پژوهشكده غير  - علوم شناختي 
 شناختيدولتي غيرانتفاعي علوم 

پرديس خودگردان 5173 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي روان شناسي شناختي 1

روانشاسي  - پذيرش با عنوان علوم شناختي 
با همكاري  -گرايش شناخت اجتماعي 

غيرانتفاعي علوم شناختي  -پژوهشكده غير دولتي 
محل تحصيل پژوهشكده غير دولتي غيرانتفاعي  -

 علوم شناختي

پرديس خودگردان 5235 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي روان شناسي شناختي 3

غيرانتفاعي  -با همكاري پژوهشكده غير دولتي 
محل تحصيل پژوهشكده غير  - علوم شناختي 

 دولتي غيرانتفاعي علوم شناختي
رايانش و  -اعصاب شناختي  7

پرديس خودگردان 5234 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي هوش مصنوعي

غيرانتفاعي  -با همكاري پژوهشكده غير دولتي 
محل تحصيل پژوهشكده غير  - علوم شناختي 

 دولتي غيرانتفاعي علوم شناختي
پرديس خودگردان 5175 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي مدل سازي شناختي 2

غيرانتفاعي  -با همكاري پژوهشكده غير دولتي 
محل تحصيل پژوهشكده غير  - علوم شناختي 

 دولتي غيرانتفاعي علوم شناختي
مغز و  -اعصاب شناختي  3

پرديس خودگردان 5233 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي شناخت

غيرانتفاعي  -با همكاري پژوهشكده غير دولتي 
محل تحصيل پژوهشكده غير  - علوم شناختي 

 شناختيدولتي غيرانتفاعي علوم 
پرديس خودگردان 5232 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم شناختي زبان شناسي 3
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فني و مهندسيگروه   
 مهندسي برق - 2301

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

پذيرش با عنوان جنگ الكترونيك گرايش 
 روزانه 5221 تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق الكترونيك 1 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -راداري 

پذيرش با عنوان جنگ الكترونيك گرايش 
 - شرايط در انتهاي دفترچه  - الكترومغناطيس 

 فقط مرد
 روزانه 5222 تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي برق الكترونيك 1

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق الكترونيك 1

 نوبت دوم 5250 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1

 نوبت دوم 5248 تهران
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5 مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  5239 غيرانتفاعي

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق قدرت 1

 نوبت دوم 5249 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي برق كنترل 4

 نوبت دوم 5247 تهران
هاي  پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش انرژي

خارج به بورس اعزام 3159 همدان -بوعلي سينا دانشگاه  مهندسي برق الكترونيك 1 نو و تجديدپذير
الكترونيك 8 مهندسي برق 3174 دانشگاه سمنان روزانه

الكترونيك 5 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران - دانشگاه شاهد  3176 روزانه
الكترونيك 1 مهندسي برق كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3177 روزانه
الكترونيك 2 مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3185 روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 3198 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3201 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 3221 دانشگاه سمنان روزانه

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 دفترچهشرايط در انتهاي  تهران - دانشگاه شاهد  3223 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3224 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و  3234 روزانه
قدرت 3 مهندسي برق همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3239 روزانه
قدرت 8 مهندسي برق 3248 دانشگاه سمنان روزانه

قدرت 2 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران - دانشگاه شاهد  3250 روزانه
قدرت 3 مهندسي برق كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3252 روزانه
قدرت 1 مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3261 روزانه
قدرت 1 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود 3262 روزانه
قدرت 3 مهندسي برق سنندج -دانشگاه كردستان  3269 روزانه
قدرت 2 مهندسي برق رشت -دانشگاه گيالن  3270 روزانه
قدرت 3 برقمهندسي  خرم آباد - دانشگاه لرستان  3271 روزانه
كنترل 2 مهندسي برق 3282 دانشگاه سمنان روزانه

كنترل و  -پذيرش با عنوان مهندسي راه آهن 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن -عاليم   روزانه 3296 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق كنترل 2

كنترل 1 مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3297 روزانه
الكترونيك 1 مهندسي برق 3306 دانشگاه سمنان نوبت دوم
الكترونيك 1 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود 3309 نوبت دوم
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 3315 دانشگاه سمنان نوبت دوم

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  3316 نوبت دوم
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 3322 دانشگاه سمنان نوبت دوم

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  3323 نوبت دوم
قدرت 2 مهندسي برق همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3327 نوبت دوم
قدرت 3 مهندسي برق 3332 دانشگاه سمنان نوبت دوم

قدرت 4 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران - دانشگاه شاهد  3333 نوبت دوم
كنترل 2 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود 3346 نوبت دوم
الكترونيك 2 مهندسي برق مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  3351 غيرانتفاعي

الكترونيك 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق 3352 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
الكترونيك 5 شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران - دانشگاه شاهد  3354 پرديس خودگردان

الكترونيك 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق صنعتي بابل دانشگاه 3356 پرديس خودگردان
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3360 پرديس خودگردان
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3366 پرديس خودگردان

قدرت 2 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل مهندسي برق 3371 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
قدرت 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3372 پرديس خودگردان
قدرت 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق دانشگاه صنعتي بابل 3374 پرديس خودگردان
كنترل 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق 3379 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
كنترل 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3380 پرديس خودگردان

كنترل 2 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود 3383 خودگردانپرديس 
 مهندسي عمران -  2302

سازه 2 مهندسي عمران 5272 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران سازه 3

 نوبت دوم 5243 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران مهندسي زلزله 1

 نوبت دوم 5244 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1

 نوبت دوم 5246 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1

 نوبت دوم 5245 تهران
-ژئوتكنيك-پذيرش با عنوان مهندسي عمران

خارج به بورس اعزام 3389 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 زلزله-هاي دريايي سازه
سازه 2 مهندسي عمران 3397 دانشگاه اصفهان روزانه
سازه 2 مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3412 روزانه

هاي  وسازه خط/ آهن پذيرش با عنوان مهندسي راه
 روزانه 3419 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران سازه 1 آهن محل تحصيل دانشكده مهندسي راه - ريلي 
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  8صفحه 

 مهندسي عمران -  2302  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  آموزش عاليدانشگاه يا مؤسسه نام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 
هاي  مهندسي آب و سازه 1

 روزانه 3465 تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  مهندسي عمران هيدروليكي

 
هاي  مهندسي آب و سازه 1

 روزانه 3467 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران هيدروليكي
مهندسي عمران راه و ترابري 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3474 روزانه

 
هاي  سواحل بنادر و سازه 2

 روزانه 3482 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران دريايي
مهندسي عمران حمل و نقل 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3499 روزانه
سازه 1 مهندسي عمران 3517 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
سازه 2 مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود 3525 نوبت دوم

 
هاي  مهندسي آب و سازه 1

 نوبت دوم 3537 صنعتي شاهروددانشگاه  مهندسي عمران هيدروليكي
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3549 نوبت دوم
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 3550 نوبت دوم

 
تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي عمران راه و ترابري 2

نور پيام 3552 شمال  

سازه 2 مهندسي عمران 3556 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
سازه 3 مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود 3562 پرديس خودگردان

ژئوتكنيك 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي عمران 3568 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه دانشگاه صنعتي بابل 3577 پرديس خودگردان

 مهندسي نقشه برداري -  2303

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي نقشه برداري ژئودزي 1

 نوبت دوم 5241 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي نقشه برداري فتوگرامتري 1

 نوبت دوم 5240 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي نقشه برداري سنجش ازدور 1

 روزانه 5258 تهران
مهندسي نقشه برداري سنجش ازدور 1 3593 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 مهندسي مكانيك - 2304

 
-طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2

 نوبت دوم 5252 تهران

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2

 نوبت دوم 5253 تهران
مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3612 روزانه

مهندسي مكانيك ساخت و توليد 3 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3613 روزانه

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 روزانه 3617 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  2

 روزانه 3627 دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 روزانه 3629 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  2

 روزانه 3637 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  2

 روزانه 3641 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
كاربردي زمينه طراحي  1

 روزانه 3644 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 روزانه 3648 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

 
طراحي كاربردي زمينه  3

وزانهر 3662 هند تبريزسدانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات  

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 روزانه 3663 شاهروددانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

 
طراحي كاربردي زمينه  3

 روزانه 3665 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 3679 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3680 روزانه
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  5216 روزانه
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3682 روزانه
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 دانشگاه صنعتي شاهرود 3692 روزانه
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت 3695 روزانه

طراحي -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل  - سيستمهاي ديناميكي خودرو 

 دانشكده مهندسي خودرو
 روزانه 3701 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1

قواي محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 روزانه 3702 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 مهندسي خودرومحل تحصيل دانشكده  -

 -سازه و بدنه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
 روزانه 3703 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

هاي  ماشين -مهندسي راه آهن پذيرش با عنوان 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن - ريلي   روزانه 3704 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك هاي ريلي ماشين 1

مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3710 نوبت دوم

 
طراحي كاربردي زمينه  3

 نوبت دوم 3713 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 نوبت دوم 3720 دانشگاه صنعتي شاهرود مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 نوبت دوم 3724 دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 نوبت دوم 3725 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

 
طراحي كاربردي زمينه  1

 نوبت دوم 3732 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 3738 سمناندانشگاه  نوبت دوم
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  9صفحه 

 مهندسي مكانيك - 2304  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 دانشگاه صنعتي شاهرود 3741 نوبت دوم

 
تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1

پرديس خودگردان 3746 )خودگردان كيش

 
طراحي كاربردي زمينه  1

پرديس خودگردان 3750 دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

طراحي كاربردي زمينه  1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3751 دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

طراحي كاربردي زمينه  1 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
پرديس خودگردان 3752 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 
طراحي كاربردي زمينه  2

پرديس خودگردان 3753 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

طراحي كاربردي زمينه  1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3764 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3765 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 3766 دانشگاه اصفهان خودگردانپرديس 
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3770 پرديس خودگردان

مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3771 پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 دانشگاه صنعتي اصفهان 3772 پرديس خودگردان

مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه دانشگاه صنعتي بابل 3774 پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك تبديل انرژي 8 دانشگاه صنعتي شاهرود 3775 پرديس خودگردان

مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رشت -دانشگاه گيالن  3779 پرديس خودگردان
 مهندسي هوا فضا - 2305

پذيرش با عنوان پذيرش باعنوان مهندسي 
 روزانه 5278 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 4 مكانيك پرواز -هوافضا

پذيرش با عنوان پذيرش با عنوان مهندسي 
 روزانه 5279 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 4 فضايي گرايش مهندسي -هوافضا 

مهندسي هوافضا ائروديناميك 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3815 نوبت دوم
 مهندسي معدن - 2306

مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3840 روزانه
 مهندسي پليمر - 2307

مهندسي پليمر صنايع پليمر 1 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3883 روزانه
 مهندسي پزشكي - 2308

پذيرش با عنوان مهندسي برق گرايش الكترونيك مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3903 روزانه
بيومكانيك 2 مهندسي پزشكي تبريز -صنعتي سهند دانشگاه  3905 روزانه

مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  3913 نوبت دوم
 مهندسي صنايع - 2309

 
1 

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع

 نوبت دوم 5242 تهران
پذيرش با عنوان مهندسي صنايع گرايش 

 1 صنعتيتكنولوژي 
 

خارج به بورس اعزام 3923 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي صنايع
مهندسي صنايع 3 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهران -) ع(دانشگاه جامع امام حسين  3931 روزانه

مهندسي صنايع 5 سنندج -دانشگاه كردستان  3940 روزانه
مهندسي صنايع 1 همدان -سينا دانشگاه بوعلي  3943 نوبت دوم

مهندسي صنايع 2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  3946 نوبت دوم

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع

 پيام نور 3950 تحصيالت تكميلي تهران
مهندسي صنايع 3 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  3955 پرديس خودگردان

 مهندسي نفت - 2310
پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن 

 1 هيدروكربوري
 

 روزانه 3965 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت
مهندسي نفت 2 پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3968 روزانه

 5 )مخازن(نفت  پذيرش با عنوان مهندسي
 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي نفت
پرديس خودگردان 3972 )خودگردان كيش

پذيرش با عنوان مهندسي نفت گرايش مخازن 
 1 هيدروكربوري

 
پرديس خودگردان 3973 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت

 مهندسي شيمي -  2311
مهندسي شيمي 4 3985 سمناندانشگاه  روزانه
مهندسي شيمي 8 3987 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي شيمي 5 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3993 روزانه
مهندسي شيمي 2 رشت -دانشگاه گيالن  3999 روزانه

مهندسي شيمي 1 پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  4000 دانشگاه ياسوج روزانه
مهندسي شيمي پليمرمهندسي  1 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  4002 روزانه
مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 1 4003 دانشگاه اصفهان روزانه
مهندسي شيمي 4 4007 دانشگاه اراك نوبت دوم
مهندسي شيمي 1 4012 دانشگاه سمنان نوبت دوم

مهندسي شيمي 1 پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  4020 دانشگاه ياسوج نوبت دوم
مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 1 4021 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
مهندسي شيمي 2 4022 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

 -پذيرش با عنوان گرايش فرآيندهاي جداسازي 
 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
خودگردانپرديس  4024 دانشگاه سمنان مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4026 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 مهندسي كامپيوتر -  2312

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1

 نوبت دوم 5251 تهران
گرايش  ITپذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر و 

خارج به بورس اعزام 4041 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 هاي كامپيوتري و امنيت شبكه شبكه
مهندسي فناوري اطالعات امنيت اطالعات 1 پذيرش با عنوان فناوري اطالعات 4042 دانشگاه يزد خارج به بورس اعزام

نرم افزار 2 كامپيوتر مهندسي 4048 دانشگاه شيراز روزانه
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 مهندسي كامپيوتر -  2312  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

نرم افزار 1 مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4050 روزانه
نرم افزار 4 كامپيوترمهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4052 روزانه
هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 مهندسي كامپيوتر تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4063 روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 4068 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4076 روزانه
مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4090 روزانه

نرم افزار 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4114 پرديس خودگردان
نرم افزار 4 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  مهندسي كامپيوتر 4115 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 مهندسي كامپيوتر 4117 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  4119 پرديس خودگردان

مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 4122 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4124 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 1 دانشگاه صنعتي شاهرود 4125 پرديس خودگردان
 مهندسي مواد و متالورژي -  2313

 
1 

 
-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مواد و متالورژي

 نوبت دوم 5254 تهران
مهندسي مواد و متالورژي 1 4135 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 1 تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه  4146 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 3 4154 دانشگاه سمنان نوبت دوم
مهندسي مواد و متالورژي 2 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  4156 نوبت دوم
مهندسي مواد و متالورژي 2 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4157 نوبت دوم

مهندسي مواد و متالورژي 1 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  4162 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
مهندسي مواد و متالورژي 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4163 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

مهندسي مواد و متالورژي 5 دانشگاه صنعتي اصفهان 4164 پرديس خودگردان
 اي هستهمهندسي  - 2315

مهندسي هسته اي كاربرد پرتوها 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4182 روزانه
مهندسي هسته اي كاربرد پرتوها 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4192 نوبت دوم

 مهندسي محيط زيست -  2316

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست منابع آب 1

پرديس خودگردان 4206 )كيشخودگردان 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 2

پرديس خودگردان 4207 )خودگردان كيش

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آلودگي هوا 5

پرديس خودگردان 4208 )خودگردان كيش

 هاي انرژي مهندسي سيستم -  2317

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 5

پرديس خودگردان 5204 )خودگردان كيش
هاي تجديد پذير پذيرش با عنوان مهندسي انرژي هاي انرژي مهندسي سيستم مدل سازي انرژي 2 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4209 خارج به بورس اعزام

 دريامهندسي  - 2318
مهندسي دريا 1 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4223 روزانه

 

كشاورزي و منابع طبيعيگروه   
 محيط زيست -  2401

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 5 5257 دانشگاه بيرجند روزانه
محيط زيست هاي محيط زيست آلودگي 1 4241 دانشگاه مالير روزانه

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  محيط زيست آمايش محيط زيست 1

 نوبت دوم 4253 گرگان

 مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي - 2402
مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4265 روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي كشاورزي طراحي ماشين 2 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4284 نوبت دوم

 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2403

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1

 روزانه 4298 گرگان
علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 4303 دانشگاه شيراز روزانه

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1

 روزانه 4304 گرگان

 
طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1

 روزانه 4308 گرگان

 
مهندسي مواد و طراحي صنايع  1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي غذايي
 روزانه 4314 گرگان

 اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزي - 2404

 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1

 روزانه 4345 دانشگاه شيراز مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

 
اقتصاد توليد و مديريت  2

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي اقتصاد كشاورزي واحدهاي كشاورزي
 نوبت دوم 4356 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 3

 پيام نور 4365 تحصيالت تكميلي تهران

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  1 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

پرديس خودگردان 4369 ساري
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 علوم خاك - 2405

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

مديريت منابع خاك 1 زمينه فيزيك و رابطه آب، خاك و گياه همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4371 روزانه

 
1 

 
مديريت حاصلخيزي و زيست 

 روزانه 4400 دانشگاه شيراز فنّاوري خاك
مديريت منابع خاك 1 زمينه فيزيك و رابطه آب، خاك و گياه همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4406 نوبت دوم

 مهندسي آب و هوا شناسي كشاورزي -  2406
آبياري و زهكشي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5270 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان

آبياري و زهكشي 1 پژوهش محور اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5186 روزانه

 
2 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  آبياري و زهكشي

 روزانه 4432 گرگان
هاي آبي سازه 3 5191 دانشگاه اروميه روزانه

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  هاي آبي سازه

 روزانه 4440 گرگان
مهندسي منابع آب 1 پژوهش محور اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5237 روزانه

 
2 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  آبياري و زهكشي

 نوبت دوم 4459 گرگان

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  هاي آبي سازه

 نوبت دوم 4464 گرگان
آبياري و زهكشي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4473 دانشگاه زابل پرديس خودگردان
آبياري و زهكشي 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4474 دانشگاه شيراز خودگردانپرديس 

 زراعت و اصالح نباتات -  2407
گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي كشاورزي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 سنندج -دانشگاه كردستان  5228 روزانه

پذيرش با عنوان زراعت و اصالح نباتات گرايش 
 1 اكولوژي

 
خارج به اعزامبورس  4478 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  بوم شناسي زراعي

اصالح نباتات 2 4491 دانشگاه شيراز روزانه

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نباتات

 روزانه 4494 گرگان
زراعت 5 4498 دانشگاه اروميه روزانه

زراعت 1 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  4507 روزانه
زراعت 3 4510 شيرازدانشگاه  روزانه
زراعت 4 سنندج -دانشگاه كردستان  4516 روزانه
بيوتكنولوژي كشاورزي 1 4531 دانشگاه شيراز روزانه

محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 
 3 بيوتكنولوژي گياهي

 
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست  بيوتكنولوژي كشاورزي

 روزانه 4537 فنّاوري

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  نباتاتاصالح 

 نوبت دوم 4552 گرگان
زراعت 1 4558 دانشگاه زابل نوبت دوم

زراعت 2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  4559 نوبت دوم
اصالح نباتات 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4576 دانشگاه زابل پرديس خودگردان

 
2 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نباتات

پرديس خودگردان 4577 ساري
زراعت 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4578 دانشگاه زابل پرديس خودگردان
بيوتكنولوژي كشاورزي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  4582 پرديس خودگردان

بوم شناسي زراعي 2 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل 4583 دانشگاه زابل پرديس خودگردان
 علوم باغباني - 2408

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني ها فيزيولوژي و اصالح سبزي 1

 روزانه 4591 گرگان
ميوه كاري 2 علوم باغباني 4596 دانشگاه شيراز روزانه

 
فيزيولوژي و اصالح درختان  2

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني ميوه
 روزانه 4605 گرگان

علوم باغباني گياهان زينتي 3 4609 دانشگاه اروميه روزانه

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني گياهان زينتي 1

 روزانه 4615 گرگان
علوم باغباني ها اصالح سبزيفيزيولوژي و  1 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4627 نوبت دوم

 
فيزيولوژي و اصالح درختان  1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني ميوه
 نوبت دوم 4635 گرگان

فيزيولوژي و اصالح گياهان  1 فقط زن
كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم  علوم باغباني اي و عطري دارويي ادويه

 نوبت دوم 4643 گرگان
ميوه كاري 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم باغباني رشت -دانشگاه گيالن  4647 پرديس خودگردان

 علوم دامي -  2409
تغذيه دام 2 4662 دانشگاه شهركرد روزانه
اصالح نژاد دام 1 سنندج -دانشگاه كردستان  4678 روزانه

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام

 نوبت دوم 4682 گرگان
تغذيه دام 2 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4683 نوبت دوم

تغذيه دام 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4692 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
دامتغذيه  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4694 دانشگاه زابل پرديس خودگردان

 
2 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام

پرديس خودگردان 4696 ساري

 گياه پزشكي -  2410

 
قارچ شناسي و بيماري شناسي  2

 روزانه 4712 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيماري شناسي گياهي گياهي

 
هاي  ويروس شناسي و بيماري 1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي
 روزانه 4734 گرگان

حشره شناسي كشاورزي 1 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4746 نوبت دوم
قارچ شناسي و بيماري شناسي  3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 4763 دانشگاه زابل بيماري شناسي گياهي گياهي

 مجموعه چوب و جنگل - 2411
جنگلداري 1 علوم جنگل 4773 دانشگاه اروميه روزانه

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگلداري 1

 روزانه 4777 گرگان
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 مجموعه چوب و جنگل - 2411  ادامه

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 
جنگل شناسي و اكولوژي  1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگل
 روزانه 4786 گرگان

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل مهندسي جنگل 1

پرديس خودگردان 4803 ساري

 
جنگل شناسي و اكولوژي  1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگل
پرديس خودگردان 4804 ساري

 مجموعه شيالت - 2412
تكثير و پرورش آبزيان 1 4807 دانشگاه اروميه روزانه

 
2 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان

 روزانه 4812 گرگان
تكثير و پرورش آبزيان 1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4815 روزانه

پذيرش با عنوان شيالت گرايش عمل آوري 
 2 هاي شيالتي فرآورده

 
هاي  عمل آوري فرآورده

 شيالت
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4816 گرگان
پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره 

 1 برداري
 

منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و  توليد و بهره برداري
 روزانه 4818 گرگان

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان

 نوبت دوم 4825 گرگان
تكثير و پرورش آبزيان 2 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4826 نوبت دوم

پذيرش با عنوان شيالت گرايش عمل آوري 
 1 هاي شيالتي فرآورده

 
هاي  فرآوردهعمل آوري 

 شيالت
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 نوبت دوم 4827 گرگان
پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره 

 1 برداري
 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  توليد و بهره برداري
 نوبت دوم 4828 گرگان

پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره 
 2 برداري

 
 نوبت دوم 4829 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  و بهره برداريتوليد 

 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان
پرديس خودگردان 4831 ساري

 
2 

 
 تكثير و پرورش آبزيان

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
دانشگاه در تحصيل پرديس خودگردان 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4833

پذيرش با عنوان شيالت گرايش توليد و بهره 
 2 برداري

 
 توليد و بهره برداري

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4834

 مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان - 2413
آب 2 علوم و مهندسي آبخيزداري 5266 دانشگاه اروميه روزانه
زمين 2 علوم و مهندسي آبخيزداري 5267 دانشگاه اروميه روزانه

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1

 روزانه 4849 گرگان

 
طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1

 نوبت دوم 4867 گرگان

 
1 

 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم مرتع

پرديس خودگردان 4873 ساري

 
1 

 
 بيابان زدايي

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4874

 
 علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2

محل (بندر عباس  -هرمزگان دانشگاه 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4875

زمين 1 علوم و مهندسي آبخيزداري بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4876 پرديس خودگردان
 

هـــنرگروه   
 معماري - 2502

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

معماري 1 پذيرش با عنوان معماري گرايش طراحي منظر اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4880 خارج به بورس اعزام
 شهرسازي - 2503

شهرسازي ريزي شهري برنامه 2 پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش 4916 دانشگاه هنر پرديس خودگردان
شهرسازي اي ريزي شهري و منطقه برنامه 3 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4917 پرديس خودگردان

 پژوهش هنر - 2504
پژوهش هنر 2 شرايط در انتهاي دفترچه تهران - دانشگاه شاهد  4930 نوبت دوم
 2 شرايط در انتهاي دفترچه

 
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 نوبت دوم 4933 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

 
1 

 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  پژوهش هنر

پرديس خودگردان 4935 )خودگردان كيش

 
1 

 
محل تحصيل محل تحصيل (دانشگاه هنر  پژوهش هنر

پرديس خودگردان 4936 )كرج
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  13صفحه 

  دامپزشكيگروه 
 دامپزشكي - 2701

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

بهداشت آبزيان 1 پژوهش محور اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5185 روزانه
بهداشت آبزيان 1 هاي ميگو پذيرش با عنوان بهداشت و بيماري اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4956 خارج به بورس اعزام

ويروس شناسي 1 ويروس شناسي دامپزشكيپذيرش با عنوان  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4957 خارج به بورس اعزام
جراحي دامپزشكي 1 دستياري - تخصصي  دانشگاه فردوسي مشهد 4965 روزانه
 2 دستياري - تخصصي 

 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 روزانه 4969 دانشگاه فردوسي مشهد دام

 2 دستياري - تخصصي 
 

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 روزانه 4977 دانشگاه فردوسي مشهد بزرگ

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 دستياري - تخصصي  دانشگاه فردوسي مشهد 4981 روزانه
پاتولوژي دامپزشكي 2 دانشگاه فردوسي مشهد 4985 روزانه
بهداشت مواد غذايي 3 4995 دانشگاه اروميه روزانه
فيزيولوژي 3 دانشگاه فردوسي مشهد 5021 روزانه

جراحي دامپزشكي 1 دستياري - تخصصي  دانشگاه فردوسي مشهد 5033 نوبت دوم
 1 دستياري - تخصصي 

 
هاي توليد مثل  مامايي و بيماري

 نوبت دوم 5035 دانشگاه فردوسي مشهد دام

 1 دستياري - تخصصي 
 

هاي  هاي داخلي دام بيماري
 نوبت دوم 5041 فردوسي مشهد دانشگاه بزرگ

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 دستياري - تخصصي  دانشگاه فردوسي مشهد 5044 نوبت دوم
پاتولوژي دامپزشكي 2 دانشگاه فردوسي مشهد 5047 نوبت دوم
فيزيولوژي 2 دانشگاه فردوسي مشهد 5064 نوبت دوم

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
 1 خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان 5072 دانشگاه شيراز جراحي دامپزشكي

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
 5 خودگردان دانشگاه

 
هاي  هاي داخلي دام بيماري
پرديس خودگردان 5073 دانشگاه شيراز بزرگ

فارماكولوژي دامپزشكي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5083 شيرازدانشگاه  پرديس خودگردان
فيزيولوژي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5084 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 

زبانگروه   
 زبان انگليسي - 2804

 رشته گرايش ظرفيت توضيحات
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالينام 

 محل تحصيل
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

آموزش زبان انگليسي 2 5100 دانشگاه اراك روزانه
آموزش زبان انگليسي 4 5116 دانشگاه شيراز روزانه
زبان و ادبيات انگليسي 2 5122 دانشگاه شيراز روزانه
آموزش زبان انگليسي 1 5125 دانشگاه اراك نوبت دوم

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  آموزش زبان انگليسي

 پيام نور 5139 تهرانتحصيالت تكميلي 
آموزش زبان انگليسي 2 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  5140 غيرانتفاعي

آموزش زبان انگليسي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5141 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
آموزش زبان انگليسي 1 5142 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

زبان و ادبيات انگليسي 3 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  5152 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 زبان شناسي همگاني -  2805

 
2 

 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان شناسي همگاني

 پيام نور 5168 تحصيالت تكميلي تهران
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