
 ها اصالحيات جداول كدرشته محل) ب

 نام دانشگاه گرايش/نام رشته مورد و يا موارد اصالحي
كدرشته 
 محل

رديف دوره

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي   نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از 
 1 روزانه  1394  شهيد بهشتي ـ تهراندانشگاه   قلب و عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي   نفر 1نفر به  4كاهش ظرفيت از 
 2 نوبت دوم  1415  شهيد بهشتي ـ تهراندانشگاه   قلب و عروق و تنفس

 نفر 4نفر به  1افزايش ظرفيت از 
تصميم گيري و خط مديريت دولتي گرايش 

 3 روزانه 2096 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   مشي گذاري عمومي

 4 روزانه 2108 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني نفر 4نفر به  1افزايش ظرفيت از 

 نفر 4نفر به  1افزايش ظرفيت از 
تصميم گيري و خط مديريت دولتي گرايش 

 5 نوبت دوم 2122 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   مشي گذاري عمومي

 6 نوبت دوم 2129 سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني نفر 4نفر به  1افزايش ظرفيت از 

 7 روزانه  2653  صنعتي اميركبير ـ تهراندانشگاه   شيمي كاربردي نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از 

 8  نوبت دوم  2658  صنعتي اميركبير ـ تهراندانشگاه   شيمي كاربردي نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از 

 9 روزانه 2841 گلستان ـ گرگاندانشگاه  رياضي گرايش جبر نفر 3نفر به  1افزايش ظرفيت از 

 10 روزانه  2817  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  رياضي گرايش جبر نفر 4نفر به  3افزايش ظرفيت از 

 11 روزانه  2857  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  رياضي گرايش آناليز نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 

 12  روزانه  2899  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  )توپولوژي(هندسه رياضي گرايش   نفر 2ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

 13 روزانه  2997  شيرازدانشگاه   رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي  نفر 2نفر به  6كاهش ظرفيت از 

 14 روزانه 3005 ـ تهران علم و صنعت ايراندانشگاه  رياضي گرايش آناليز عددي نفر 5نفر به  4افزايش ظرفيت از 

 15 روزانه  3028 ن ـ تهرانعلم و صنعت ايرادانشگاه  رياضي گرايش تحقيق در عمليات نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از 

 16  نوبت دوم  3418  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق گرايش مخابرات موج و ميدان  نفر 1ه بنفر  2كاهش ظرفيت از 

 17  نوبت دوم  3658  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  نفر 2ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

 18  روزانه  3695  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  نفر 2ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

 19 روزانه  3701  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه   مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  نفر 3به نفر  4كاهش ظرفيت از 

 20  نوبت دوم  3708  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  نفر 1ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

 21  روزانه  3743  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  گرايش حمل و نقلمهندسي عمران   نفر 2ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

 22  نوبت دوم  3748  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل  نفر 1ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 

طراحي كاربردي مهندسي مكانيك گرايش   نفر 1ه بنفر  3كاهش ظرفيت از 
 23 روزانه  3815  اروميهدانشگاه   شاخه تخصصي مكانيك جامدات

 24 روزانه  4026  شهيد بهشتي ـ تهراندانشگاه   مهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي  نفر 3نفر به  6كاهش ظرفيت از 

 25 نوبت دوم  4033  شهيد بهشتي ـ تهراندانشگاه   مهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي  نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 

پذيرش دانشجو از هر دو جنس 
 .پذيرد صورت مي» زن و مرد«

 26 روزانه 4107 حكيم سبزواري ـ سبزواردانشگاه  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك

 27 روزانه  4186  صنعتي اميركبير ـ تهراندانشگاه   مهندسي نفت نفر 8نفر به  6افزايش ظرفيت از 

پرديس خودگردان  4192  صنعتي اميركبير ـ تهراندانشگاه   مهندسي نفت نفر 5نفر به  4افزايش ظرفيت از  28 

  :ي مندرج در دفترچه راهنماها جداول كدرشته محلاز حذفيات ) ج
 .اند و پذيرش دانشجو در آنها انجام نخواهد شد هاي مندرج در دفترچه راهنما حذف شده محل  هاي زير از مجموعه جداول رشته كدرشته محل

 نام دانشگاه گرايش/رشته نام
كدرشته 
 محل

 رديف دوره

 1  روزانه  1349  دانشگاه خوارزمي  ها و رويدادهاي ورزشي مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمان

 2  روزانه  1457  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  رفتار حركتي گرايش يادگيري حركتي

 3  روزانه  1637  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  اسالمي الهيات و معارف اسالمي ـ تاريخ و تمدن ملل

 4  نوبت دوم  1640  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  الهيات و معارف اسالمي ـ تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 5  روزانه  2165  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  مديريت صنعتي گرايش مالي

 6  نوبت دوم  2181  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  مالي مديريت صنعتي گرايش



 نام دانشگاه گرايش/رشته نام
كدرشته 
 محل

 رديف دوره

 7  روزانه  2415  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  شيمي گرايش شيمي فيزيك

 8  نوبت دوم  2445  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  شيمي گرايش شيمي فيزيك

 9 روزانه 3145 اهوازدانشگاه شهيد چمران ـ   ذرات بنياديفيزيك گرايش 

 10  روزانه  3348  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  جنگ الكترونيك گرايش مخابراتي

 11  روزانه  3395  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

 12  نوبت دوم  3431  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

 13  خارج  به  اعزام  بورس 5444 دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي

 14  خارج  به  اعزام  بورس 5445 دانشگاه تربيت مدرس  هاي بنيادي علوم تشريح گرايش سلول

 15  خارج  به  اعزام  بورس 5446 دانشگاه تربيت مدرس  پزشكي مولكولي

 16  خارج  به  اعزام  بورس 5448 مدرسدانشگاه تربيت   بيوانفورماتيك

 17  خارج  به  اعزام  بورس 5449 دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي بافت

 18  روزانه  5460  دانشگاه شاهد  جنسي سالمت و خانواده

  :هاي مندرج در دفترچه راهنما هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محل رشته) د
  گروه علوم انساني

 ريزي شهري برنامهجغرافيا و  -  2104

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

ريزي شهري جغرافيا و برنامه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5481  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه - 2105

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5482  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 ژئومورفولوژي - 2106

ژئومورفولوژي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5483  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 آب و هواشناسي - 2107

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5484  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 اقتصاد نفت و گاز -  2113

روزانه  5514  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز 5 -
پرديس خودگردان  5515  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تربيت بدني ـ مديريت ورزشي - 2115

 4  - محل تحصيل تهران
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
 روزانه  5525  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت ورزشي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
ها  مديريت بازاريابي و رسانه

 در ورزش
پرديس خودگردان  5526  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت ورزشي

 تربيت بدني ـ فيزيولوژي ورزشي - 2116

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان  5486  تهران -دانشگاه خوارزمي   فيزيولوژي ورزشي

 تربيت بدني ـ رفتارحركتي - 2118
پرديس خودگردان  5487  تهران -دانشگاه خوارزمي   رفتارحركتي يادگيري حركتي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 بيومكانيك ورزشيتربيت بدني ـ  - 2119
بيومكانيك ورزشي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5488  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 علوم اجتماعي - 2125

 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
پرديس خودگردان  5489  تهران -دانشگاه خوارزمي   جامعه شناسي

 الهيات ـ اديان و عرفان -  2131

 -  7  
اديان  -اديان غير ابراهيمي 

 ايراني
 غيرانتفاعي  5502  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 

 فلسفه تعليم و تربيت - 2141
روزانه  5473  دانشگاه تهران  فلسفه تعليم و تربيت 4  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
نوبت دوم  5474  دانشگاه تهران  فلسفه تعليم و تربيت 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

پرديس خودگردان  5490  تهران -دانشگاه خوارزمي   فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 ريزي درسي برنامه - 2142

برنامه ريزي درسي 4  - خودگردان واقع در تهران محل تحصيل پرديس پرديس خودگردان  5491  تهران -دانشگاه خوارزمي 
  



  گروه علوم انسانيادامه 
 مديريت آموزشي - 2143

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

مديريت آموزشي 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5492  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 روان شناسي تربيتي - 2144

روان شناسي تربيتي 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  5493  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 آموزش عالي - 2146

  -  3 
فنّاوري اطالع رساني در 

 آموزش عالي
 روزانه  5524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

 علم اطالعات و دانش شناسي - 2153
پرديس خودگردان  5494  تهران -دانشگاه خوارزمي   علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 حقوق نفت و گاز -  2158
حقوق نفت و گاز 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي روزانه  5497  دانشگاه تهران
حقوق نفت و گاز 2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي نوبت دوم  5498  دانشگاه تهران

 مديريت دولتي -  2163
سازمانيرفتار  6  - با همكاري دانشگاه ورشو لهستان  مشترك  5518  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي

  :دكتري مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني) Dual Degree(شرايط دوره مشترك 
  .برگزاري دوره به صورت مشترك در دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه ورشو طبق برنامه مصوب) 1
  ).گيرد به نمرات باالتر امتياز بيشتري تعلق مي( IELTSآزمون زبان  5/5ارائه حداقل نمره ) 2
  .انجام مصاحبه آزمون ورودي معرفي شدگان سازمان سنجش آموزش كشور، به زبان انگليسي و با حضور نماينده دانشگاه ورشو) 3
  .نام و اقامت در دانشگاه ورشو توسط متقاضي هاي مربوط به ثبت پرداخت هزينه) 4
  .الع از ساير شرايط و ضوابط تحصيل در رشته فوق، به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايندداوطلبان براي كسب اط) 5

 مديريت راهبردي و آينده پژوهي - 2165
آينده پژوهي 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه  5522  دانشگاه تهران
آينده پژوهي 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم  5523  تهراندانشگاه 

 مالي - 2171
بانكداري 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه  5505  دانشگاه تهران  مالي
بانكداري 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم  5506  دانشگاه تهران  مالي
مالي بين الملل 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه  5507  دانشگاه تهران  مالي
مالي بين الملل 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم  5508  دانشگاه تهران  مالي
بيمه 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران روزانه  5509  دانشگاه تهران  مالي
بيمه 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم  5510  دانشگاه تهران  مالي

حقوق مالي 1  - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل  روزانه  5511  دانشگاه تهران  مالي
حقوق مالي 1  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران نوبت دوم  5512  دانشگاه تهران  مالي

 حسابداري -  2173
حسابداري 2  -  روزانه  5503  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  گروه علوم پايه
 ژنتيك مولكوليزيست شناسي  ـ  - 2228

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 
  6  - بيوتكنولوژي گياهي

ژنتيك  - زيست شناسي 
 مولكولي

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 
 روزانه  5480  فنّاوري

 رياضي كاربردي - 2234
روزانه  5513  دانشگاه شيراز  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 -

 فيزيك - 2238
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه 

هاي  تربيت مدرس است و بخشي از پروژه
تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 

 گردد ايران حمايت مالي مي

 روزانه  5521  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك و مولكولي اتمي 1  -

  گروه فني و مهندسي
 مهندسي برق ـ مخابرات -  2302

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

مخابراتي 8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  5496  تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين   جنگ الكترونيك
 مهندسي عمران ـ سازه - 2307

سازه 6  -  پرديس خودگردان  5501  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران
 مهندسي عمران ـ حمل و نقل - 2314

خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران حمل و نقل 1 - 
 روزانه  5504  تهران -



  گروه فني و مهندسيادامه 
 مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل و ارتعاشات - 2323

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

 -  2 
شاخه طراحي كاربردي 

تخصصي ديناميك، كنترل و 
 ارتعاشات

 روزانه  5478  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه 

تخصصي ديناميك، كنترل و 
 ارتعاشات

 نوبت دوم  5479  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك

 مهندسي هوا فضا ـ ديناميك پرواز و كنترل - 2334
روزانه  5499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 3  -

نوبت دوم  5500  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي هوافضا ديناميك پرواز و كنترل 1  - 
 مهندسي پليمر ـ پليمر - 2339

صدور مدرك تحصيلي منحصراً توسط دانشگاه 
هاي  تربيت مدرس است و بخشي از پروژه

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي تحقيقاتي توسط 
 گردد ايران حمايت مالي مي

 روزانه  5520  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر  1  -

 مهندسي شيمي - 2360
صدور مدرك تحصيلي منحصراً توسط دانشگاه 

هاي  تربيت مدرس است و بخشي از پروژه
تحقيقاتي توسط پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 

 گردد ايران حمايت مالي مي

 روزانه  5519  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي  1  -

  گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
 علوم و مهندسي باغباني -  2406

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

 -  3 
و پس از فيزيولوژي توليد 

 برداشت گياهان باغباني
 روزانه  5476  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي باغباني

 -  3 
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان 

 باغباني
 روزانه  5477  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي باغباني

 ژنتيك و به نژادي گياهي - 2431
ژنتيك و به نژادي گياهي 5  -  روزانه  5475  دانشگاه اروميه

  گروه دامپزشكي
 بهداشت خوراك دام -  2712

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

بهداشت خوراك دام 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران روزانه  5516  دانشگاه تهران
بهداشت خوراك دام 1  - دانشكده دامپزشكي تهرانمحل تحصيل  نوبت دوم  5517  دانشگاه تهران

  گروه زبان
 آموزش زبان انگليسي -  2805

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

  محل تحصيل
كدرشته 
 اول  دوم دوره  محل

آموزش زبان انگليسي 4  - واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان  5495  تهران -دانشگاه خوارزمي 
  

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
   


