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الف) كدرشته محلهاي جديد عالوه بر كدرشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنما:
متمم جدول شماره  -1كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انساني
 - 1106علوم ورزشي (كد ضريب ) 2
دوره تحصيلي

كدمحل
تحصيل

ظرفيتپذيرش

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

روزانه

 26171دانشگاه حكیم سبزواری  -سبزوار

غیرانتفاعی

 26158موسسه غیرانتفاعی دارالعلم  -یزد

عنوان رشته  /گرايش

نيمسال

اول

دوم

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و
تندرستی

16

-

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

8

-

توضيحات

 - 1142مديريت (كد ضريب ) 1

متمم جدول شماره  -2كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم پايه
 - 1208رياضي (كد ضريب ) 1
روزانه

 26169دانشگاه شیراز

روزانه

 26170دانشگاه شیراز

ریاضیات و کاربردها

9

-

10

-

 - 1208رياضي (كد ضريب ) 2
ریاضی کاربردی

 - 1219علوم شناختي (كد ضريب ) 1
روزانه
نوبت دوم

علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی

 26162دانشگاه فردوسی مشهد
 26163دانشگاه فردوسی مشهد

6
3

-

متمم جدول شماره  -3كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسي
 - 1251مهندسي برق (كد ضريب ) 2

غیرانتفاعی

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران (محل تحصیل
26164
دانشكده فناوری های نوین)
دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران (محل تحصیل
26165
دانشكده فناوری های نوین)
 26178موسسه غیرانتفاعی پویش  -قم

غیرانتفاعی

 26177موسسه غیرانتفاعی پویش  -قم

روزانه
نوبت دوم

مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تكنولوژی
انرژی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تكنولوژی
انرژی
مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت
مهندسی برق گرایش برنامهریزی و مدیریت
سیستمهای انرژی الكتریكی

3

-

1

-

9

-

8

-

7

-

 - 1251مهندسي برق (كد ضريب ) 7
روزانه

 26161دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء(ص)  -بهبهان

مهندسی مكاترونیک

 - 1259مهندسي صنايع (كد ضريب ) 1
غیرانتفاعی

مهندسی صنایع گرایش بهینهسازی سیستمها

 26176موسسه غیرانتفاعی پویش  -قم

8

-

 - 1264مهندسي عمران (كد ضريب ) 1
روزانه

 26179دانشگاه صنعت نفت

غیرانتفاعی

 26175موسسه غیرانتفاعی پویش  -قم

غیرانتفاعی

 26160موسسه غیرانتفاعی میرداماد  -گرگان

غیرانتفاعی

 26159موسسه غیرانتفاعی میرداماد  -گرگان

مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل ،بنادر و
6
سازههای دریایی
10
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت
7
منابع آب
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازههای
9
هیدرولیكی

-

توضیحات در انتهای دفترچه

-

 - 1267مهندسي مكانيك (كد ضريب ) 3
روزانه

26182

روزانه

26166

نوبت دوم

26167

پردیس خودگردان

26168

دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران (محل تحصیل
دانشكده فناوری های نوین)
دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران (محل تحصیل
دانشكده فناوری های نوین)
دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران (محل تحصیل
دانشكده فناوری های نوین)

مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی

6

-

مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تكنولوژی انرژی

6

-

مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تكنولوژی انرژی

2

-

مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تكنولوژی انرژی

1

-

صفحه 1

توضیحات در انتهای دفترچه
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 - 1276مهندسي فناوري اطالعات (( )ITكد ضريب ) 1
دوره تحصيلي

كدمحل
تحصيل

ظرفيتپذيرش

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

نيمسال

عنوان رشته  /گرايش

توضيحات

اول

دوم

روزانه

 26154دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مهندسی فناوری اطالعات

4

-

توضیحات در انتهای دفترچه

نوبت دوم

 26155دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مهندسی فناوری اطالعات

2

-

توضیحات در انتهای دفترچه

 - 1293مهندسي ايمني ،بهداشت و محيط زيست (( )HSEكد ضريب ) 1
روزانه

 26180دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

نوبت دوم

 26181دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
()HSE
مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
()HSE

8

-

2

-

محل تحصیل دانشكده
بهداشت و ایمنی
محل تحصیل دانشكده
بهداشت و ایمنی

متمم جدول شماره  -5كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه هنر
 - 1353مرمت و احياي ابنيه و بافتهاي تاريخي (كد ضريب ) 1
روزانه

 26156دانشگاه کاشان

نوبت دوم

 26157دانشگاه کاشان

مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی گرایش
حفاظت و مرمت میراث شهری
مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی گرایش
حفاظت و مرمت میراث شهری

8

-

2

-

متمم جدول شماره  -6كدرشته محلهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه دامپزشكي
 - 1509بيوشيمي باليني (كد ضريب ) 1
روزانه

 26172دانشگاه تبریز

بیوشیمی بالینی

7

-

نوبت دوم

 26173دانشگاه تبریز

بیوشیمی بالینی

5

-

پردیس خودگردان

 26174دانشگاه تبریز

بیوشیمی بالینی

7

-

محل تحصیل پردیس
خودگردان دانشگاه تبریز

ب) اصالحات رشته محلها
رديف

مجموعه

نام دانشگاه

امتحاني

نام گرايش

دوره

نام رشته

علوم شناختی

روانشناسی شناختی

روزانه

1

1133

دانشگاه فردوسی مشهد

2

1133

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم شناختی

3

1142

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم  -تهران

مالی

4

1142

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم  -تهران

مالی

5

1208

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی کاربردی

كد رشته
محل

اصالح

14299

ظرفیت از  8نفر به  2نفر کاهش یافت.

روانشناسی شناختی

نوبت دوم

14321

ظرفیت از  4نفر به  1نفر کاهش یافت.

بانكداری

غیرانتفاعی

15765

ظرفیت از  12نفر به  10نفر کاهش یافت.

مهندسی مالی و

غیرانتفاعی

15752

ظرفیت از  12نفر به  10نفر کاهش یافت.

روزانه

18481

ظرفیت از  23نفر به  14نفر کاهش یافت.

6

1251

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران

مهندسی سیستمهای انرژی

سیستمهای انرژی

روزانه

19470

رشته محل حذف شد

7

1251

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران

مهندسی سیستمهای انرژی

سیستمهای انرژی

نوبت دوم

19543

رشته محل حذف شد

8

1257

دانشگاه ولی عصر(عج)  -رفسنجان

مهندسی شیمی

پدیدههای انتقال

روزانه

20297

ظرفیت از  22نفر به  18نفر کاهش یافت.

9

1267

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء(ص) -

مدیریت ریسک

روزانه

22113

ظرفیت از  14نفر به  7نفر کاهش یافت.

10

1267

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران

مهندسی سیستمهای انرژی

سیستمهای انرژی

روزانه

21902

رشته محل حذف شد

11

1267

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران

مهندسی سیستمهای انرژی

سیستمهای انرژی

نوبت دوم

21980

رشته محل حذف شد

12

1267

دانشگاه علم و صنعت ایران  -تهران

مهندسی سیستمهای انرژی

سیستمهای انرژی

22011

رشته محل حذف شد

13

1302

دانشگاه تربیت مدرس

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهكشی

14

1307

دانشگاه تربیت مدرس

علوم و مهندسی جنگل

بهبهان

مهندسی مكاترونیک

مدیریت جنگل

صفحه 2

پردیس
خودگردان
پردیس
خودگردان
پردیس
خودگردان

23469
24223

محل تحصیل به «دانشكده کشاورزی واقع
در اتوبان تهران کرج» اصالح میشود.
محل تحصیل به «دانشكده منابع طبیعی و
علوم دریایی شهرستان نور»اصالح میشود.
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رديف

مجموعه
امتحاني

نام دانشگاه

نام رشته

نام گرايش

دوره

موسسه غیرانتفاعی بصیر  -آبیک

علوم و مهندسی صنایع
غذایی
علوم و مهندسی محیطزیست

ارزیابی و آمایش
سرزمین
ارزیابی و آمایش
سرزمین

15

1313

16

1317

دانشگاه تربیت مدرس

17

1317

دانشگاه تربیت مدرس

علوم و مهندسی محیطزیست

18

1352

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

19

1361

دانشگاه کاشان

فناوری معماری

كد رشته
محل

اصالح

صنایع غذایی

غیرانتفاعی

24790

ظرفیت از  4نفر به  7نفر افزایش یافت.

روزانه

24913

محل تحصیل «دانشكده منابع طبیعی و
علوم دریایی شهرستان نور» است

پردیس
خودگردان

24973

محل تحصیل به «دانشكده منابع طبیعی و
علوم دریایی شهرستان نور» اصالح میشود.

روزانه

25352

ظرفیت از  17نفر به  11نفر کاهش یافت.

روزانه

25885

ظرفیت از  10نفر به  8نفر کاهش یافت.

معماری بیونیک

ج) اصالح نام دانشگاه:
 -1نام «دانشگاه پيام نور استان تهران  -مرکز اسالمشهر» به « دانشگاه پيام نور استان تهران  -واحد اسالمشهر » اصالح میشود.
 -2نام «دانشگاه پيام نور استان اصفهان  -واحد تيران» به «دانشگاه پيام نور استان اصفهان  -مرکز تيران» اصالح میشود.
 -3نام « دانشگاه پيام نور استان کردستان  -واحد سقز» به « دانشگاه پيام نور استان کردستان – مرکز سقز» اصالح میشود.

د) اصالحات بخش مشخصات و شرايط دانشگاه ها:
mehralborz.ac.ir
استان تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  -تهران
نشانی :خیابان کارگر شمالی – خیابان شهید سرتیپ فكوری – خیابان شهید صالحی – نبش کوچه دانش ثانی – پالک  – 36کد پستی 1413913141 :تلفن – 021 – 57658000 :فكس:
021 - 57658100
www.um.ac.ir
استان خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد
 شرايط پذيرش در دوره مشترك دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه کاسل آلمان در رشته اگرواکولوژي - :دانشجويان بايد حداقل جزو  25درصد برتر ورودي رشتهي علوم كشاورزي ومنابع طبيعی دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسی خود باشند - .مصاحبه دارد و به صورت  4برابر ظرفيت اعالمی جهت مصاحبه معرفی میشوند - .داراي مهارت زبان انگليسی در سطح ( B2معادل
 IELTS 6تا  )6.5باشند – .كالس هاي درسی به زبان انگليسی و همزمان در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه كاسل با شركت دانشجويان ايرانی و آلمانی تشكيل خواهد شد – .هزينههاي بليط
رفت و برگشت دانشجويان به كشورهاي آلمان و ايران ،يك بار و هزينههاي زندگی براي يك ترم و تا  5ماه توسط  DAADپرداخت میشود و مازاد آن ،براي دانشجويان آلمانی و ايرانی بر عهده
دانشجو خواهد بود  -در پايان دوره ،مدرك تحصيلی براي دانشجويان ايرانی توسط دانشگاه فردوسی مشهد و براي دانشجويان آلمانی توسط دانشگاه كاسل صادر میشود.
نشانی :مشهد  -ميدان آزادي  -تلفن05138802440 :
isu.ac.ir
استان تهران * دانشگاه غيرانتفاعي امام صادق(ع)  -تهران
شرايط عمومي-1 :ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران و واليت فقيه – 2عالقمند به فراگيري دروس علوم انسانی اسالمی  -3پذيرش در رشته
هاي مديريت آموزشی ،حقوق خانواده و فلسفه و كالم اسالمی مخصوص خواهران و رشته هاي انديشه سياسی در اسالم و تاريخ تشيع مخصوص برادران می باشد -4.تحصيل خواهران و برادران در
فضاي مجزا از هم  – 5تحصيل رايگان و تمام وقت -6سپردن تعهد مبنی بر رعايت مقررات و آيين نامه هاي داخلی دانشگاه – 7گذراندن واحدهاي تكميلی و جبرانی به تشخيص گروه آموزشی
شرايط اختصاصي:پذيرفته شدن در آزمون معارف اسالمی و احراز صالحيت هاي علمی و عمومی كه در صورت لزوم از طريق مصاحبه انجام خواهد شد .طبق مصوبات هيأت امنا و شوراي دانشگاه
امام صادق(عليه السالم) داوطلبان ورود به دوره¬هاي كارشناسی ارشد ناپيوسته دانشگاه ،الزم است در علوم و معارف اسالمی از سطح علمی قابل قبولی برخوردار باشند .لذا ارائه گواهی قبولی يا
معافيت از آزمون معارف اسالمی به عنوان يكی از شرايط پذيرش دانشجو در دوره كارشناسی ارشد ناپيوسته دانشگاه محسوب میشود.
 -1مواد ،منابع و شرايط قبولی در آزمون معارف اسالمی:
 )1-1آزمون معارف اسالمی براي هر رشته دو بار در سال برگزار ميشود و بديهی است پذيرفته شدگان در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسی به صورت مجزا ،از شركت در آزمون بعدي معاف میباشد.
 )1- 2عناوين (مواد آزمون) شامل دروس:
تشريحی  /تستی
تشريحی /تستی
تشريحی  /تستی
تشريحی  /تستی
تستی  /بدون نمره منفی

فقه
اصول فقه
تفسير قرآن كريم
انديشه اسالمی
زبان عربی
 )3-1حداقل نمره قبولی در هريك از مواد آزمون نمره « »12از « »20میباشد.
 )4-1قبولی در آزمون معارف اسالمی در مجموع مواد آزمون و يا هر ماده درسی به صورت مجزا ،از زمان آزمون معارف اسالمی تا زمان برگزاري آزمون شفاهی دوره كارشناسی ارشد دو سال اعتبار دارد.
 )5-1صرفا دانش آموختگان مقطع كارشناسی دانشگاه امام صادق(ع) در صورت واجد شرايط بودن ،از معافيت در برخی از مواد آزمون معارف اسالمی برخوردار می باشند .لذا داوطلبان خواهر
میتوانند جهت بررسی معافيت ها همه روزه از ساعت  8تا  12به اداره آموزش پرديس خواهران مراجعه و يا از طريق آيدي @ njonoobiدر پيام رسان بله اقدام نمايند .داوطلبان برادر نيز میتوانند
جهت بررسی معافيت ها با شماره تلفن  02188094001داخلی  340و  336تماس بگيرند.
)6-1ارائه گواهی معافيت يا قبولی در آزمون معارف اسالمی يكی از شرايط ورود داوطلب به مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته دانشگاه امام صادق (ع) خواهد بود و به منزله پذيرش نهايی محسوب نمیشود.
)7-1زمان ثبت نام متعاقبا از طريق سايت دانشگاه به نشانی  www.isu.ac.irو سايت پرديس خواهران به نشانی  www.isuw.ac.irاطالع¬رسانی خواهد شد.
توجه:
-1به منظور آمادگی داوطلبان جهت شركت در آزمون معارف اسالمی؛ كالسهاي آمادگی آزمون معارف اسالمی به صورت مجازي و رايگان برگزار خواهد شد كه زمان آن براي رشته هاي مديريت
آموزشی ،حقوق خانواده و فلسفه و كالم اسالمی مخصوص خواهران از طريق سايت پرديس به نشانی  www.isuw.ac.irو رشته هاي انديشه سياسی در اسالم و تاريخ تشيع مخصوص برادران از
طريق سايت دانشگاه به نشانی  www.isu.ac.irمتعاقباً اعالم خواهد شد .همچنين متقاضيان رشته هاي پرديس خواهران می توانند به بخش آموزش مجازي در سايت پرديس خواهران مراجعه
و پس از ثبت نام ،به صورت رايگان از صوت هاي بارگذاري شده استفاده نمايند.
-2داوطلبان واحد برادران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02188094001 – 5داخلی  336و  340و يا از طريق آيدي @ azmoonisuدر پيام رسان بله اقدام نمايند.
-3داوطلبان پرديس خواهران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  22094901-5داخلی  470-467تماس و يا از طريق آيدي  @1369pardisدر پيام رسان بله اقدام نمايند.

صفحه 3

اطالعيه تمديد و همچنين رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال1400

مواد امتحاني
عربی
تفسير قرآن كريم

رشته انتخابي ارشد
تمامی رشته ها
تمامی رشته ها

انديشه اسالمی

تمامی رشته ها

اصول فقه

فقه

مديريت آموزشی ،فلسفه و كالم
اسالمی ،انديشه سياسی در اسالم
و تاريخ تشيع
معارف اسالمی و حقوق خانواده
مديريت آموزشی ،فلسفه و كالم
اسالمی ،انديشه سياسی در اسالم
و تاريخ تشيع
معارف اسالمی و حقوق خانواده

جدول منابع آزمون معارف اسالمي
سرفصل و منابع
شيوه آزمون
قواعد صرف و نحو و ترجمه در سطح مبادي العربيه ج 4
تستی
تفسيرالميزان (سوره هاي حجرات-لقمان-فرقان-احزاب)
تستی
سيري در سيره نبوي (ازابتداي كتاب تاا نتهاي كيفيت استخدام وسيله) ،جاذبه و دافعه
علی عليه السالم ( تمام كتاب) ،نظام حقوق زن در اسالم (ازابتداي كتاب تا انتهاي
تستی -تشريحی
تفاوتهاي زن ومرد) ،مسأله حجاب (ازابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها واشكالها) ،آزادي
معنوي (بحث «آزادي معنوي»و«هجرت وجهاد»)
تستی  -تشريحی

ترجمه «دروس فی علم االصول حلقه االولی شهيدصدر» ،رضا اسالمی

تستی  -تشريحی

تحرير اصول الفقه المظفر ،عليرضا امينی -آيتی

تستی -تشريحی

اللمعه الدمشقيه (صاله ،صوم ،امر به معروف و نهی از منكر) ،تحرير الروضه (متاجر ،نكاح،
طالق) ،عليرضا امينی

تستی -تشريحی

الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه ( نكاح ،طالق ،خلع ،مبارات ،ايالء ،لعان ،متاجر،
ارث ،حدود ،قصاص) ،شهيد ثانی

شرايط خوابگاه:
 در واحد برادران دانشگاه در صورت فراهم بودن شرايط و وجود ظرفيت خالی به متقاضيان خوابگاه تعلق می گيرد.پرديس خواهران واجد خوابگاه دانشجويی می باشد و در اختيار كليه پذيرفته شدگان قرار خواهد گرفت.نشاني محل تحصيل برادران :تهران -بزرگراه شهيد چمران -پل مديريت -تلفن02188094001 -5 :
نشاني محل تحصيل خواهران :تهران -شهرك غرب(ميدان صنعت) -بلوار فرحزادي -خيابان شهيد طاهرخانی -كوي امام صادق(ع) -دانشگاه امام صادق(ع) -پرديس خواهران تلفن تماس-5 :
02122094901
استان بوشهر * موسسه غيرانتفاعي خرد  -بوشهر

kherad.ac.ir

تلفن07733451126 - 07733451129 :
استان قم * دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  -قم

www.bou.ac.ir

شرايط عمومي – 1 :تحصيل در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم(ع) منوط به قبولی در مصاحبه و گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشی مربوط خواهد بود – 2 .تحصيل
براي طالب در مقطع كارشناسی ارشد رايگان است و از آنان شهريه دريافت نمی گردد – 3 .تحصيل غيرطلبه منوط به پرداخت هزينه تحصيل می باشد.
شرايط خوابگاه :دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد.
نشانی :قم  -پرديسان  -بلوار دانشگاه  -تلفن02532504860 .02532136628 :
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