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  1صفحه 

  هاي مندرج در دفترچه راهنما:هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محلمحل الف) رشته

  انـــساني علومگروه 
 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162

 توضيحات

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نام گرايش نيمسال

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي نام 
  محل تحصيل

كدرشته 
 دوره  محل

 اول  دوم

ــديريت 5 - شرايط در انتهاي دفترچه -  تحصيل رايگان ــازماني و م ــار س رفت
 منابع انساني

 غيرانتفاعي 5777  )انتفاعي امام صادق (عدانشگاه غير مديريت بازرگاني

 حقوق خصوصي - 2157

 - 2 
 

 حقوق خصوصي
- دانشگاه بــين المللــي امــام خمينــي (ره ) 

 قزوين
 روزانه 5788

 - 2 
 

 حقوق خصوصي
- دانشگاه بــين المللــي امــام خمينــي (ره ) 

 قزوين
 نوبت دوم 5789

 علوم اقتصادي - 2112

 روزانه 5796  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 3 -

 شناسيروان - 2150

 نوبت دوم 5799 تهران - دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي بالينيروان 1 -
 نوبت دوم 5800 تهران - دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيروان 1 -

 شناسي تربيتيروان - 2144

 نوبت دوم 5801 تهران - دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان 1 -

  گروه علوم پـايه
  رياضي  - 2233

كاربرديرياضي  9 - تبريز - دانشگاه صنعتي سهند    روزانه 5787 
 روزانه 5802 دانشگاه زنجان رياضي كاربردي 5 -

 گروه فني و مهندسي
 مهندسي پزشكي ـ بيومتريال - 2349

محل  - همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
تحصيل مركز آموزشي و پژوهشي زيست مواد 

 دانشگاه تهران

- 4 
 

 روزانه 5778 دانشگاه تهران مهندسي پزشكي

- 2 
 

 نوبت دوم 5779 دانشگاه تهران مهندسي پزشكي

 مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301

 روزانه 5783  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق الكترونيك 7 -

 مهندسي برق ـ كنترل - 2305

 روزانه 5784  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق كنترل 3 -

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304

 روزانه 5785  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي برق قدرت 6 -

 مهندسي نفت - 2352

 روزانه 5786  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي نفت مخازن 5 -

 مهندسي عمران ـ محيط زيست - 2316

 
 روزانه 5791  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 -

 
 پرديس خودگردان 5792  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 -
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  2صفحه 

 مهندسي عمران ـ راه و ترابري - 2311

 توضيحات

 ظرفيت پذيرش
 نام رشته نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
  محل تحصيل

كدرشته 
 دوره  محل

 اول  دوم

 روزانه 5793 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران راه و ترابري 3 -
هاي هيدروليكيمهندسي عمران ـ مهندسي آب و سازه - 2310  

 
- 3 

هاي مهندسي آب و سازه
 هيدروليكي

 روزانه 5803 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي عمران

 گروه كشاورزي
 علوم دامي - 2424

 روزانه 5790  دانشگاه شيراز علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

 روزانه 5794  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 نوبت دوم 5795  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 نوبت دوم 5798  دانشگاه ايالم علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 گروه هنر
 شهرسازي - 2503

 روزانه 5782 دانشگاه يزد شهرسازي  4 - 

 گروه دامپزشكي
 هاي توليد مثل داممامائي و بيماري - 2702

 
- 3 

 

هاي توليد مامايي و بيماري
 مثل دام(دستياري)

كرمانشاه - دانشگاه رازي   روزانه 5797 

  
  :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ب) اصالحيات جداول 

رديف
 

مجموعه 
كد رشته   دوره  نام دانشگاه و محل تحصيل  امتحاني

  اصالحيوارد م  نام رشته گرايش  محل

تهران  -دانشگاه خوارزمي   2125  1
 (محل تحصيل كرج)

شناسي شناسي گرايش جامعهجامعه  5747  روزانه
  مي باشد. »نوبت دوم«نام صحيح دوره   ايرانمسائل اجتماعي 

تهران  -دانشگاه خوارزمي   2125  2
شناسي شناسي گرايش جامعهجامعه  5748  روزانه  (محل تحصيل كرج)

  مسائل اجتماعي ايران
 »پرديس خودگردان«نام صحيح دوره 

  مي باشد.
 حذف شد. رشته محل  شناسيروان 1857 روزانه  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2150 3

 رشته محل حذف شد.  شناسيروان 1881 نوبت دوم  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2150 4

  نفر 6نفر به  4افزايش ظرفيت از   ايمطالعات منطقه  2044  روزانه  دانشگاه تهران  2160  5
  نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از   ايمطالعات منطقه  2062  نوبت دوم  دانشگاه تهران  2160  6
 رشته محل حذف شد.  رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي  2989 روزانه  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  2233 7

دانشگاه تحصيالت   2233  8
  نفر 5نفر به  4افزايش ظرفيت از   رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي  3004  روزانه  تكميلي علوم پايه زنجان 

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در   3020 روزانه  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  2233 9
 رشته محل حذف شد.  عمليات

فيزيك گرايش فيزيك آمار و   5761  روزانه  دانشگاه شيراز  2238  10
  هاي پيچيدهسامانه

گرايش  فيزيك« گرايشرشته نام صحيح 
  است.» هاي پيچيدهآماري و سامانه فيزيك

پرديس   دانشگاه تربيت مدرس  2245  11
  نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از   ريززيست فّناوري (نانو بيوتكنولوژي)  3394  خودگردان
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  3صفحه 

رديف
 

مجموعه 
كد رشته   دوره  نام دانشگاه و محل تحصيل  امتحاني

  اصالحيوارد م  نام رشته گرايش  محل

 رشته محل حذف شد.  مهندسي برق گرايش الكترونيك 3439 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2301 12

 رشته محل حذف شد.  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 3494 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2302 13

  شد. »زن و مرد«جنس پذيرش   مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم  3515  روزانه  دانشگاه يزد  2302  14

 رشته محل حذف شد.  مهندسي برق گرايش قدرت 3592 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2304 15

دانشگاه صنعتي نوشيرواني   2304  16
  نفر 11نفر به  7افزايش ظرفيت از   مهندسي برق گرايش قدرت  3613  روزانه  بابل

دانشگاه صنعتي نوشيرواني   2324  17
  نفر 8نفر به  7افزايش ظرفيت از   مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  4071  روزانه  بابل

هاي فضا گرايش سازهمهندسي هوا 4139 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2333 18
 رشته محل حذف شد.  هوايي

فضا گرايش ديناميك مهندسي هوا 4155 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2334 19
 رشته محل حذف شد.  پرواز و كنترل

  رشته محل حذف شد.  مهندسي پليمر  4220  روزانه  دانشگاه تربيت مدرس  2339  20

موسسه غير انتفاعي علوم   2356  21
مدلسازي شناختي  - علوم شناختي   5753  غيرانتفاعي  تهران -شناختي 

  گرايش مغز و شناخت

 - علوم شناختي « گرايش نام صحيح رشته
گرايش مغز و  علوم اعصاب شناختي

  .تاس» شناخت

موسسه غير انتفاعي علوم   2356  22
مدلسازي شناختي  - علوم شناختي   5754  غيرانتفاعي  تهران -شناختي 

  گرايش رايانش و هوش مصنوعي

 - علوم شناختي « گرايش نام صحيح رشته
گرايش رايانش و  علوم اعصاب شناختي

  .است» هوش مصنوعي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني   2360  23
  نفر 11نفر به  7افزايش ظرفيت از   مهندسي شيمي  4540  روزانه  بابل

 رشته محل حذف شد.  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 4568 روزانه  دانشگاه تربيت مدرس 2362 24

منابع خاك گرايش منابع مديريت   4889  روزانه  دانشگاه تهران  2421  25
  خاك و ارزيابي اراضي

محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
  منابع طبيعي كرج

مديريت منابع خاك گرايش منابع   4902  نوبت دوم  دانشگاه تهران  2421  26
  خاك و ارزيابي اراضي

محل تحصيل پرديس كشاورزي و 
  منابع طبيعي كرج

علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و  4908 روزانه  دانشگاه صنعتي اصفهان 2424 27
 رشته محل حذف شد.  طيور

علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و  4967 نوبت دوم  دانشگاه صنعتي اصفهان 2424 28
 رشته محل حذف شد.  طيور

 علوم و مهندسي آبخيز گرايش  5764  روزانه  دانشگاه فردوسي مشهد  2450  29
  مطالعات آب و خاك

علوم و مهندسي  «گرايش  رشته نام صحيح
  .است »حفاظت آب و خاكخيز گرايش آب

  
  

  


