
خدمت داوطلبان عزیز اعالم شد. هر یک از متقاضیان شرکت در آزمون  لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 1400

ثبت نام و انتخاب رشته در این  ارشد فراگیر باید بعد از اطالع از لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای

  .دوره اقدام کنند

شاید برای شما هم به عنوان یک فرد داوطلب تحصیل در دوره ارشد فراگیر این سؤال مطرح شده باشد که فراگیر پیام نور 

 چه رشته هایی دارد؟

که فراگیر پیام نور چه رشته در این نوشته مرتبط با موضوع رشته های ارشد فراگیر پاسخگوی این سؤال برای شما هستیم 

هایی دارد؟ به عالوه، در رابطه با زمان، نحوه و همین طور مواردی همچون ظرفیت این رشته ها، واحدهای دانشگاهی 

 .پذیرنده و مواردی از این دست با شما دوستان عزیز صحبت می کنیم

  

با  یق تلفن ثابتاز سراسر کشور از طر رشته های کارشناسی ارشد فراگیرجهت اطالع از 

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل مشاوره مرکز .  

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس  

  

  

نور زمان ثبت نام و انتخاب رشته های ارشد فراگیر پیام  
ثبت نام ارشد فرایر پیام نور هر ساله از طریق سامانه سنجش برای عالقه مندان تحصیل در این مقطع امکان پذیر می باشد، 

ثبت نام در این مقطع از دانشگاه های پیام نور صرفا یکبار در سال صورت می گیرد و امکان تکمیل فرم اینترنتی و انتخاب 

زمانی مشخصی مد نظر سازمان سنجش قرار می گیرداولیت های فرد دانشجو در بازه  . 

زمان دقیق ثبت نام داوطلبین برای ارشد فراگیر پیام نور هر ساله از سوی سازمان سنجش اعالم می شود اما با توجه به 

این زمان در اسفند ماه خواهد بود 1400فرایند سال های قبل به خصوص سال  . 

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/


 

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید شهریه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای کسب اطالع از

  

  

 نحوه ثبت نام در رشته های ارشد فراگیر پیام نور
آیا اطالعی از نحوه ثبت نام در رشته های ارشد فراگیر دارید؟ آیا می دانید چگونه و به چه نحو می توان برای ثبت نام در 

 لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اقدام کرد؟

طه با نحوه ثبت نام در لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم در راب

 .که این ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبان انجام می گیرد

د فراگیر می توانند برای انجام که داوطلبان بعد از اطالع از شرایط انتخاب رشته های ارش sanjesh.org سایتی به نشانی

 .ثبت نام در لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر به آن مراجعه کنند

در این سامانه، بعد از دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام دوره ارشد فراگیر و مطالعه آن و اطالع از این که 

ی انجام عملیات ثبت نام اقدام بفرماییدفراگیر پیام نور چه رشته هایی دارد؟ می توانید برا . 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


توجه داشته باشید که قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام اطالع و آشنایی کامل با رشته های ارشد فراگیر مندرج در 

 .دفترچه راهنمای ثبت نام الزم است

ی کارشناسی ارشد فراگیر آشنا پس هرگز از این موضوع غافل نشوید و پیش از ثبت نام به طور دقیق با لیست رشته ها

 .شوید

مورد مهم دیگر این که، هر داوطلب امکان انتخاب یک تا بیست رشته را از میان لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر 

 .در زمان ثبت نام دارد

  

  

 .در زمان انتخاب رشته در این دوره اهمیت زیادی دارد  انتخاب بهترین و پرمتقاضی ترین رشته های ارشد

  

  

پیام نور شرایط انتخاب رشته از لیست رشته های ارشد فراگیر   
 .انتخاب رشته های ارشد فراگیر از میان لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر در گرو داشتن شرایط و قوانینی است

به این معنا که، اگر فرد شرایط ذکر شده در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته را نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند 

ته بزنددست به ثبت نام و انتخاب رش . 

آیا می دانید مسئولین مربوطه چه شرایطی را برای داوطلبان جهت انجام ثبت نام در لیست رشته های کارشناسی ارشد 

 فراگیر پیام نور اعالم کرده اند؟

آیا به طور دقیق می دانید این شرایط چه مواردی را شامل می شوند؟ در صورت عدم اطالع از شرایط در نظر گرفته شده 

ثبت نام و انتخاب رشته های ارشد فراگیر با مشاوران خبره و کارکشته ایران تحصیل تماس حاصل فرماییدبرای  . 

  

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

  

  

 لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور
رشته های ارائه شده در دوره های ارشد فراگیر پیام نور در گروه های مختلف آزمایشی از جمله علوم پایه، علوم انسانی و 

دسی قرار می گیرندفنی مهن . 

اما آیا به طور می دانید که فراگیر پیام نور چه رشته هایی دارد؟ و در هر کدام از گروه های آزمایشی چه رشته هایی قرار 

 گرفته اند؟

 اگر به دنبال پاسخی برای این سؤال هستید که فراگیر پیام نور چه رشته هایی دارد؟ با ما در این بخش همراه باشید تا پاسخ

 .دقیق این سؤال خود یعنی فراگیر پیام نور چه رشته هایی دارد؟ را دریافت کنید

 .در اینجا سعی داریم شماری از رشته های ارشد فراگیر را خدمت شما دوستان عزیز معرفی کنیم

  

انسانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور لیست رشته های علوم   

  



مدیریت کسب و کار گرایش سیستم  

اطالعاتی و فناوری اطالعاتهای   حقوق جزا و جرم شناسی   

مدیریت فناوری اطالعات گرایش سیستم  

 های اطالعاتی پیشرفته

  

مدیریت کسب و کار گرایش عملیات  

 حقوق خصوصی   زنجیره تامین

مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب  

 و کار الکترونیک

  

رسی اداریحقوق داد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری   

مدیریت فناوری اطالعات گرایش  

 مدیریت دانش

  

 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی  مدیریت کسب و کار گرایش مالی 

مدیریت فناوری اطالعات گرایش  

 مدیریت منابع اطالعاتی

  

 زبان شناسی همگانی  مدیریت مالی
 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی

  

مدیریت دولتی گرایش مدیریت  

 زبان و ادبیات انگلیسی  رفتار سازمانی
 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی 

  
علم اطالعات و دانش شناسی گرایش  

 مدیریت کتابخانه های دیجیتال
آموزش زبان فارسی به غیر  

 فارسی زبانان
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی  

 فعالیت بدنی و تندرستی

گرایش علم اطالعات و دانش شناسی  

 آموزش و بهسازی منابع انسانی  مطالعات کتابخانه های عمومی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی  

 ورزشی کاربردی

  

علم اطالعات و دانش شناسی گرایش 

 اخالق گرایش اخالق کاربردی  مطالعات کتابخانه های دانشگاهی
 کارآفرینی گرایش بین الملل

  

روان روان شناسی اسالمی گرایش  

 اخالق گرایش اخالق اسالمی  شناسی مثبت گرا
 کارآفرینی گرایش توسعه

  

 اخالق گرایش فلسفه اخالق  روان شناسی بالینی 
 کارآفرینی گرایش سازمانی

  

ادیان و  -الهیات و معارف اسالمی   روان شناسی بالینی کودک و نوجوان 

 عرفان

 کارآفرینی گرایش فناوری

  

تربیتیروان شناسی   فقه و  - الهیات و معارف اسالمی  

 مبانی حقوق اسالمی

 کارآفرینی گرایش گردشگری

  



الهیات و معارف اسالمی گرایش   روان شناسی شخصیت 

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی

کارآفرینی گرایش کسب و کار  

 الکترونیکی

  

 بر نامه ریزی آمایش سرزمین روان شناسی عمومی 
کسب و کار جدیدکارآفرینی گرایش    

  
روان شناسی و آموزش کودکان  

 مترجمی زبان انگلیسی برنامه ریزی درسی  استثنایی )عقب مانده ذهنی(

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی  روزنامه نگاری
 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

  

 تاریخ گرایش تاریخ اسالم  روانشناسی اجتماعی
 مدیریت آموزشی

  

اقتصادی گرایش اقتصاد و علوم 

 تاریخ گرایش تاریخ ایران اسالمی  تجارت الکترونیک
 مدیریت امور شهری 

  

 تاریخ گرایش تاریخ تشیع علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی
 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 

  

تاریخ گرایش مطالعات آسیای  علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

 مرکزی و قفقاز

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین  

 الملل

  

مدیریت کسب و کار گرایش  

 بازاریابی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  

 گرایش تعلیم و تربیت اسالمی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی  

 تجارت الکترونیکی

  

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار  

 تحقیقات آموزشی  سازمانی و منابع انسانی
 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی 

  

مدیریت منابع انسانی گرایش  

 تکنولوژی آموزشی  مدیریت منابع انسانی اسالمی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت  

 استراتژیک

  

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  

 جامعه شناسی  اماکن و تأسیسات ورزشی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی  

 داخلی

  

مدیریت اوقات  مدیریت ورزشی 

 فراغت و ورزش های تفریحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 -گرایش برنامه ریزی کالبدی 

 فضایی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی 

 جهانگردی



  

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  

 بازاریابی در ورزش
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

روستاییگرایش توسعه اقتصاد   

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه 

 عمومی

  

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  

 راهبردی در سازمان های ورزشی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  

گرایش مدیریت توسعه پایدار 

 روستایی

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع 

 انسانی

  

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  

 رسانه های ورزشی
غرافیا و برنامه ریزی شهری ج 

 گرایش محیط زیست شهری

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری 

 عمومی

  

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  

 رویدادهای ورزشی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری  

 گرایش آمایش شهری

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان 

 های دولتی

  

 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری  

گرایش برنامه ریزی مسکن و 

 بازآفرینی شهری

مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و 

 توسعه شهری و روستایی

  

جغرافیای سیاسی گرایش فضای   مشاوره گرایش مشاوره خانواده

 شهری

مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش  

 ها

  

شناسی جمعیت مشاوره گرایش مشاوره شغلی  
 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 

  

 حسابداری  مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی 

 و اقتصادی

  

 حسابرسی مطالعات فرهنگی
 مدیریت رسانه 

  

نهج البالغه گرایش اجتماعی ، سیاسی 

 حقوق بین الملل و حقوق عمومی
اسالمیعلوم اقتصادی گرایش بانکداری   

  

آب و هواشناسی گرایش آب و  ادبیات عربی

 هواشناسی محیطی

علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی 

 سیستم های اقتصادی

  

  



 آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم زبان و ادبیات فارسی 

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و 

 برنامه ریزی

  

زبان و ادبیات فارسی گرایش  

فارسی آموزش زبان  آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک 
 علوم سیاسی 

  

زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش 

 و نگارش
آسیب شناسی ورزشی و حرکات  

گرایش حرکات اصالحی اصالحی  

 علوم قرآن و حدیث

  

ژئومورفولوژی گرایش 

 ژئومورفولوژی و آمایش محیط

 آموزش زبان انگلیسی 

  
  

  

  

پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور لیست رشته های علوم  

  

 ژنتیک آمار ریاضی
 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر

  

 شیمي گرایش شیمی آلی  آموزش ریاضی 

فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه 

 میدان ها

  

 شیمي گرایش شیمی تجزیه  بیوشیمی
 فیزیک گرایش فیزیک پالسما

  

 علوم زمین گرایش پترولوژی بیوفیزیک
 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

  

علوم زمین گرایش چینه نگاری و  ریاضی كاربردی گرایش بهینه سازی

 دیرینه شناسی

 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

  

ریاضی كاربردی گرایش ریاضی 

 مالی
علوم زمین گرایش زمین ساخت ) 

 تکتونیک (

 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی

  

آنالیزریاضی محض گرایش  علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست  

 محیطی

 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک

  



زیست شناسي جانوري گرایش   ریاضی محض گرایش جبر

 فیزیولوژی

 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

  

زیست شناسي جانوري گرایش  

 زیست فناوری گرایش میکروبی سلولي تکویني

زیست شناسي گیاهي گرایش  

 فیزیولوژي

  
زیست شناسی گیاهی سلولی و 

 تکوینی

  

    

  

  

 لیست رشته های فنی مهندسی علوم پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  

گرایش سیستم  مهندسی صنایع

 های کالن
افزاره های میکرو و  - مهندسی برق

 نانو الکترونیک

گرایش ژئوتکنیک مهندسی عمران  

  

مدیریت مهندسی صنایع گرایش 

 مهندسی
مدارهای مجتمع  - مهندسی برق

 الکترونیک

گرایش سازه مهندسی عمران  

  

گرایش آب و  مهندسی عمران

 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی سازه های هیدرولیکی
گرایش محیط زیست مهندسی عمران  

  

مهندسی عمران گرایش راه و 

گرایش محیط زیست مهندسی شیمی ترابری  
گرایش مدیریت ساخت عمرانمهندسی   

  

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش 

 مهندسی شیمی گرایش پلیمر مصنوعی و رباتیکز
 مهندسی فناوری اطالعات

  

تبدیل  مهندسی مکانیک گرایش

 انرژی
مهندسی شیمی گرایش مدل سازی ، 

 شبیه سازی و کنترل

مهندسی فناوری اطالعات گرایش سیستم 

 ( ITS ) های اطالعات

  

گرایش ساخت و  مهندسی مکانیک

 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند تولید
مهندسی فناوری اطالعات گرایش 

 معماری سازمانی



  

گرایش طراحی  مهندسی مکانیک

 کاربردی
گرایش بهینه سازی  مهندسی صنایع

 سیستم ها

 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

  

مواد مهندسیگرایش شناسایی و انتخاب  مهندسی مواد  

  
  

  

  

 لیست رشته های گروه کشاورزی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  
اقتصاد كشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  بیوتكنولوژی كشاورزی واحدهای کشاورزی

 گرایش انرژی
اقتصاد كشاورزی گرایش سیاست و توسعه 

گرایش تغذیه دامعلوم دامی  كشاورزی  توسعه روستایی 

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و 

     آمایش سرزمین

  

  

 لیست رشته های هنر کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  
 مهندسی معماری  

  
 طراحی شهری 

  
 پژوهش هنر

  

  



  

  

  

 ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

اطالع از ظرفیت رشته های ارائه شده در دوره ارشد فراگیر از جمله موارد ضروری است که باید در زمان انتخاب رشته 

 .از میان رشته های موجود در لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به آن توجه الزم را داشته باشید

رشته ارشد فراگیر منتشر شده در سایت سنجش در سال قبل اقدام به ذکر در این بخش و با توجه به دفترچه راهنمای انتخاب 

 .ظرفیت شماری از رشته های ارشد فراگیر برای شما دوستان عزیز داوطلب می کنیم

اگر در جستجوی اطالع از ظرفیت دقیق رشته های کارشناسی ارشد فراگیر در سال جدید و برای آزمون پیش رو هستید با 

تحصیل در تماس باشیدمشاوران ایران  . 

  

 ظرفیت رشته های ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

 ظرفیت رشته نام رشته ارشد

 15 مهندسی عمران گرایش سازه

 8 مهندسی شیمی گرایش پلیمر

 20 مطالعات فرهنگی

 20 مشاوره گرایش مشاوره شغلی

ادیان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی  20 

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از زمان برگزاری آزمون ارشد فراگیر پیام نور

  

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


  

 لیست دانشگاه های پذیرنده رشته های ارشد فراگیر پیام نور

  

  

  

آیا می دانید لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در کدام دانشگاه ها ارائه می شوند؟ آیا اطالعی از اسامی این 

 دانشگاه ها دارید؟

اسامی شماری از دانشگاه های پذیرنده ارشد بدون کنکور فراگیر آشنا می کنیمدر این بخش، شما را با  . 

 .برای اطالع و شناخت دقیق و کامل دانشگاه های پذیرنده ارشد فراگیر با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 دانشگاه های پذیرنده رشته های ارشد فراگیر

  
مرکز ارومیه-آذربایجان غربی رکز قمم-قم   

مرکز اصفهان-اصفهان واحد پیرانشهر-آذربایجان غربی   

مرکز سقز-کردستان مرکز بافق-یزد   

مرکز بین الملل کیش-هرمزگان مرکز شهرضا-اصفهان   

مرکز مهریز-یزد مرکز دلیجان-مرکزی   

مرکز نجف آباد-اصفهان مرکز ساری-مازندران   

مرکز کرج-البرز مرکز تهران جنوب-تهران   

مرکز رفسنجان-کرمان مرکز زاهدان-سیستان و بلوچستان   

مرکز همدان-همدان مرکز کاشان-اصفهان   

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت دریافت نمونه سواالت آزمون ارشد فراگیر پیام نور

  

https://irantahsil.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/


  

 بهترین رشته کارشناسی ارشد فراگیر

در بخش های باالتر شماری از رشته های ارشد فراگیر را خدمت شما دوستان عزیز داوطلب نام بردیم. آیا می دانید کدام 

 یکی از این رشته ها با توجه به گروه آزمایشی شما از بقیه بهتر هستند؟

ه چگونه معنا می شود؟ اجازه بدهید پاسخ این سؤال را ما به شما بدهیمبه نظر شما بهترین رشت . 

یکی از مواردی که با توجه به آن می توان عنوان بهترین را بر روی رشته های ارشد فراگیر گذاشت این است که آن رشته 

 .از بازار کار عالی و مناسبی چه در ایران و چه در مابقی کشورها برخوردار باشد

دیگر، رشته ای را می توان بهترین دانست که متقاضیان زیادی در بین داوطلبان داشته باشد و امکان پیشرفت و  از طرف

 .ترقی هم در آن وجود داشته باشد

اگر برای انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته ارشد پیام نور مردد هستید و هنوز هم نمی دانید چه رشته ای را انتخاب کنید 

یران تحصیل تماس حاصل فرماییدبا مشاوران ا . 

مشاوران ما می توانند در کمترین زمان بهترین اطالعات را در رابطه با رشته های ارائه شده در ارشد فراگیر پیام نور در 

 .اختیار شما عزیزان داوطلب قرار دهند

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید شهریه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای کسب اطالع از

  

 دفترچه ثبت نامی ارشد فراگیر پیام نور

بهترین مرجعی که داوطلبین در آن می توانند اقدام به مطالعه دقیق رشته های موجود در ارشد فراگیر پیام نور کنند دفترچه 

هر ساله دستخوش تغییراتی می گردد اما مواردی به  ثبت نامی این دانشگاه می باشد، گرچه دفترچه ارشد فراگیر پیام نور

 .مانند رشته هایی که دانشجویان می توانند اقدام به ثبت نام در آن نمایند به ندرت تغییر پیدا می کنند

اسفند ماه می باشد و دانشجویان قبل از اینکه  ۲۰اسفند الی  ۱۰از  ۱۴۰مهلت ثبت نامی ارشد فراگیر پیام نور برای سال 

اطالع از رشته های موجود به طور دقیق این دفترچه را مورد مطالعه قرار دهنداقدام به ثبت نام کنند می توانند برای کسب  . 

  

۱۴۰۰لینک دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور   

 (لینک باال به محض انتشار دفترچه فعال می گردد)
لینک دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور ۱۳۹۹  

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.pdf


 نحوه پذیرش رشته های ارشد فراگیر

اگر دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد فراگیر را مطالعه کرده و نگاهی به بخش جداول رشته ها انداخته باشید متوجه 

 .وجود بخشی به نام نحوه پذیرش در روبروی اسم هر رشته می شوید

دو نوع نحوه پذیرش و ارائه آموزش یعنی آموزشی پژوهشی و الکترونیکی برای رشته های مختلف ذکر شده  در این بخش

 .است

آیا با این دو شیوه جذب دانشجو در رشته های فراگیر ارشد آشنایی دارید؟ آیا می دانید هر یک از آن ها چه خصوصیات و  

 ویژگی های دارند؟

این دو شیوه آموزش و جذب دانشجو و شناخت ویژگی های هر یک از ان ها با  برای کسب اطالعات کامل و دقیق از

 .مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 میزان اعتبار مدرک ارشد فراگیر پیام نور

اشتغال شاید این سؤال به ذهن شما هم خطور کرده باشد که آیا مدرک ارشد فراگیر پیام نور اعتبار دارد؟ آیا می توان برای 

 به کاری مناسب و یا تحصیل در مقاطع باالتر در دانشگاهی خارجی به آن ها اعتماد کرد؟

اگر به دنبال یافتن پاسخی درخور و مناسب در رابطه با اعتبار مدارک ارشد فراگیر هستید و نیاز به اطالع از جزئیات این 

فرمایید موضوع دارید با مشاوران ایران تحصیل در این رابطه تماس حاصل . 

مشاوران ما می توانند اطالعات خوبی را در رابطه با اعتبار مدرک ارشد پیام نور در اختیار شما دوستان گرامی قرار 

  .دهند

  

  

 آخرین اخبار پیرامون ارشد فراگیر پیام نور

۱۴۰۰آذرماه ۱۶  

آقای علیرضا دل افکار در طی مصاحبه ای با خبرگذاری مهر گفت: )در حال حاضر در حال رایزنی هستیم تا  

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد را داشته باشیم ولی قطعیت ماجرا  ۱۴۰۰بتوانیم برای سال 

 منوط به رضایت ارگان های آموزش دانشگاه و سازمان سنجش می باشد.(

۵۲ ۱۴۰۰آذرماه    

اسفند ماه خواهد بود اما به احتمال زیاد این مهلت تمدید  ۲۰الی  ۱۰مهلت ثبت نام در ارشد فراگیر پیام نور از  

اسفند ماه وجود خواهد داشت ۲۵خواهد شد و امکان ثبت نام تا  . 



  

  

 خالصه مطلب

دانشجویان متقاضی می توانند با طی کردن مراحل رشته های ارشد فراگیر پیام نور شامل دروس دانشگاهی ای هستند که 

ثبت نامی اقدام به تحصیل در آن ها نمایند، ارشد فراگیر دانشگاه های پیام نور از جمله راه هایی است که دانشجو به وسیله 

 .آن می توانند بدون شرکت در کنکور اقدام به ادامه تحصیل نماید

گرو داشتن دو دسته از شرایط عمومی و اختصاصی پس از طی کردن مراحل  پذیرفته شدن در ارشد فراگیر پیام نور در

ثبت نامی می باشد و افراد در صورت داشتن این دو دسته از شرایط می توانند مقطع کارشناسی ارشد را به صورت فراگیر 

 .در دانشگاه های پیام نور مطالعه نمایند

  

با  از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت ردانشگاه های پذیرنده ارشد فراگیجهت آشنایی با 

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل مشاوره مرکز .  

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس  
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