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 1صفحه 

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

 هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيكدرشته محل -1متمم جدول شماره 

 ( 4زبان و ادبيات فارسي )كد ضريب  - 1101

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

 تحصيل
 دوره تحصيلي

 اول دوم

 روزانه 26209 دانشگاه اراك زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر 10 - 

 روزانه 26218 تربیت مدرسدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 5 - 

 روزانه 26219 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1 - فاقد خوابگاه

 نوبت دوم 26210 دانشگاه اراك زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر 5 - 

 نوبت دوم 26220 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 1 - 

 ( 1علوم اقتصادي )كد ضريب  - 1105

 روزانه 26202 تهران )محل تحصیل تهران( -دانشگاه خوارزمی  اقتصادی گرایش اقتصاد مسكنعلوم  7 - 

 نوبت دوم 26203 تهران )محل تحصیل تهران( -دانشگاه خوارزمی  اقتصادی گرایش اقتصاد مسكنعلوم  3 - 

 ( 6)كد ضريب علوم تربيتي  - 1117

 روزانه 26217 دانشگاه تربیت مدرس تكنولوژی آموزشی 5 - 

 ( 1مديريت )كد ضريب  - 1142

 غیرانتفاعی 26223 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 6 - 

 ( 2مديريت )كد ضريب  - 1142

 غیرانتفاعی 26224 پلدختر لرستان -موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افالك  منابع انسانی مدیریت دولتی گرایش مدیریت 6 - 

 

 علوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل -2متمم جدول شماره 

 ( 1ژئوفيزيك و هواشناسي )كد ضريب  - 1202

 روزانه 26194 دانشگاه یزد مغناطیسژئوفیزیك گرایش ژئو  5 - 

 نوبت دوم 26195 دانشگاه یزد مغناطیسژئوفیزیك گرایش ژئو  2 - 

 ( 1شناسي سلولي و مولکولي )كد ضريب زيست - 1206

 روزانه 26188 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شناسی سلولی و مولكولیزیست 6 - 

 روزانه 26211 دانشگاه اراك ریززیست فناوری 10 - 

 نوبت دوم 26212 دانشگاه اراك ریززیست فناوری 5 - 

 ( 2رياضي )كد ضريب  - 1208

 - 5 
و دیفرانسیل  ریاضی کاربردی گرایش معادالت

 دینامیكیهای سیستم
 روزانه 26222 اهواز -دانشگاه شهید چمران 

 - 6 
و دیفرانسیل  ریاضی کاربردی گرایش معادالت

 دینامیكیهای سیستم
 روزانه 26191 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ( 1رياضي )كد ضريب  - 1208

 روزانه 26192 دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبیات 4 - 

 ( 2علوم كامپيوتر )كد ضريب  - 1209

 روزانه 26221 دانشگاه تحصیالت تكمیلی علوم پایه زنجان علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی 6 - 

 ( 2جانوري )كد ضريب شناسي زيست - 1214

 روزانه 26187 خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیكزیست 4 - 
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 3صفحه 

 :هاب( اصالحات رشته محل

 رديف
 مجموعه

 امتحاني
 دوره نام گرايش نام رشته نام دانشگاه

كد رشته 

 محل
 مورد اصالحي

1 1142 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی
 یدولت تیریمد

 یگذار یخط مش

 یعموم
 نفر افزایش یافت. 7نفر به  6ظرفیت از  15221 هروزان

 یورزش یولوژیزیف کرمانشاه - یدانشگاه راز 1106 2
فیزیولوژی ورزشی 

 و تندرستی
 11300 روزانه

نفر افزایش  13نفر به  7ظرفیت از 

 یافت.

3 1259 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی
 20602 هروزان کالن یهاستمیس عیصنا یمهندس

نفر افزایش  12نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

 یورزش یولوژیزیف کرمانشاه - یدانشگاه راز 1106 4
فیزیولوژی ورزشی 

 و تندرستی

پردیس 

 خودگردان
 نفر افزایش یافت. 3نفر به  1ظرفیت از  11396

5 1267 
)محل دانشگاه صنعتی مالك اشتر

 (شاهین شهر اصفهانتحصیل 
 21712 روزانه یکاربرد یطراح كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  8ظرفیت از 

 یافت.

6 1267 
)محل اشتردانشگاه صنعتی مالك 

 (شاهین شهر اصفهانتحصیل 
 21759 نوبت دوم یکاربرد یطراح كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  8ظرفیت از 

 یافت.

7 1267 
)محل دانشگاه صنعتی مالك اشتر

 یراز(شتحصیل 
 22069 روزانه دریا كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

8 1267 
)محل مالك اشتردانشگاه صنعتی 

 یراز(شتحصیل 
 22078 نوبت دوم دریا كیمكان یمهندس

نفر افزایش  16نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

 18481 روزانه  یکاربرد یاضیر دانشگاه صنعتی اصفهان 1208 9
نفر کاهش  4نفر به  14ظرفیت از 

 یافت.

 18591 نوبت دوم  یکاربرد یاضیر دانشگاه صنعتی اصفهان 1208 10
نفر کاهش  4نفر به  10از ظرفیت 

 یافت.

11 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 عیصنا یمهندس

 رهیو زنج كیلجست

 نیتأم
 20656 روزانه

نفر افزایش  10نفر به  5ظرفیت از 

 یافت.

12 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 عیصنا یمهندس

 رهیو زنج كیلجست

 نیتأم
 20674 نوبت دوم

 .افتی شینفر افزا 7نفر به  2از  تیظرف

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

13 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 20596 روزانه سیستم های کالن عیصنا یمهندس

 شینفر افزا 15نفر به  8از  تیظرف

 .افتی

14 1259 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 20610 نوبت دوم سیستم های کالن عیصنا یمهندس

 شینفر افزا 15نفر به  7از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  - 

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

15 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16085 روزانه یمال کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  4از  تیظرف

 .افتی

16 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16138 نوبت دوم یمال کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  3از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود

17 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16045 روزانه بازاریابی کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  4از  تیظرف

 .افتی

18 1148 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

 تهران -طوسی 
 16110 نوبت دوم بازاریابی کسب و کار تیریمد

 شینفر افزا 10نفر به  2از  تیظرف

 .افتی

با همكاری سازمان غیرانتفاعی  -

صدور مدرك توسط  -مدیریت صنعتی 

 دانشگاه خواهد بود
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